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Rośliny trujące w ogrodzie
dr hab. Mirosława Chwil, miroslawa.chwil@up.lublin.pl, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, Katedra Botaniki, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Ogród w zależności od rodzaju pełni różne funkcje: estetyczną,
edukacyjną, rekreacyjną i praktyczną. Decyduje o doborze gatunkowym
roślinności i wyposażeniu w elementy małej architektury. Przebywanie
w ogrodzie wpływa korzystnie na organizm i samopoczucie człowieka. Wśród
dekoracyjnej, bogatej kolorystycznie roślinności występują silnie trujące
organy.
Celem pracy było określenie klasy toksyczności, trujących substancji
biologicznie

czynnych

u

wybranych

gatunków

roślin

wysadzanych

w ogrodach.
Wśród roślin silnie toksycznych wysadzanych w ogrodach należy liczna
grupa gatunków. W różnych ich organach występują toksyczne związki
należące głównie do: toksalbumin, glikozydów nasercowych i alkaloidów.
Substancje te ze względu na wywołane objawy kliniczne podzielono na kilka
grup. Należy podkreślić, że edukacja dzieci o występującym zagrożeniu
w ogrodzie jest skutecznym sposobem zapobiegania zatruciu. Kontakt dzieci
z trującymi roślinami mogą ograniczyć architekci projektując ogrody i place
zabaw. Osoby psychicznie chore i starsze powinny przebywać w ogrodzie pod
kontrolą opiekuna. W hodowli nowych odmian roślin ozdobnych należy
dążyć do zmniejszenia substancji toksycznych.

13

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Wystąpienie Gościa Honorowego

Toxic garden plants
Depending on their type, gardens serve a number of functions: aesthetic,
educational, recreational, and practical. The function determines the choice
of plant species and elements of small architecture. Staying in the garden
has a beneficial effect on the human organism and well-being. However, the
decorative richly coloured vegetation has strongly toxic organs.
The aim of the study was to determine the toxicity class of poisonous
biologically active compounds contained in selected plant species cultivated
in gardens.
There are many garden species representing highly toxic plants. Their
different organs contain toxic compounds from the groups of toxalbumins,
cardiac glycosides, and alkaloids. These substances have been divided into
several groups according to induced clinical symptoms. It should be
emphasised that education of children about the potential threat associated
with garden plants is an effective way to prevent their intoxication.
Children’s contact with poisonous plants can be limited by architects
designing gardens and playgrounds. Mentally ill patient and the elderly
should be supervised in the garden by guardians. Reduction of the content of
toxic compounds should be the target of cultivation of new ornamental plant
varieties.
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Antycellulitowe substancje pochodzenia roślinnego
Martina Tybur, martinaaaa@interia.eu, Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii
i Podstaw Kosmetologii, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie, www.awf.krakow.pl
Anna Piotrowska, piotrowskaa@onet.eu, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, www.awf.krakow.pl
Cellulit stanowi współcześnie jeden z głównych defektów estetycznych
kobiet – obserwuje go u siebie ponad 85% badanych, niezależnie od wieku,
wagi i poziomu aktywności fizycznej. Defekt ten spowodowany jest zmianami
zwyrodnieniowymi w

tkance podskórnej, objawiającymi się guzkami,

grudkami oraz pofałdowaniami na powierzchni skóry.
Celem pracy był przegląd substancji aktywnych pochodzenia roślinnego
wykorzystywanych w preparatach antycellulitowych, mechanizmów ich
działania oraz skuteczności.
W niwelowaniu objawów cellulitu zastosowanie znalazły składniki
aktywne należące do grupy flawonoidów, saponin oraz garbników, ze
względu na działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz usprawniające
mikrokrążenie. Ich bogate źródło stanową ekstrakty z takich roślin jak:
kasztanowiec zwyczajny, wąkrota azjatycka czy bluszcz pospolity. Kluczowy
składnik stanowią także metyloksantyny, a zwłaszcza kofeina, które
charakteryzuje działanie lipolityczne. Ciekawych surowców dostarczają
również algi morskie.
Przeprowadzone do tej pory badania kliniczne preparatów, zawierających
substancje pochodzenia roślinnego wykazały redukcje zmian cellulitowych.
Jednak aby całkowicie zniwelować problem, konieczne jest wielokierunkowe
działanie, obejmujące wspomaganie technikami manualnymi i instrumentalnymi. Terapię należy również uzupełniać odpowiednią dietą i regularną
aktywnością fizyczną.
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Anticellulite floral active substances
Cellulite is currently one of the main aesthetic defects among women
– it is observed in more than 85% of respondents, regardless of age, weight
and level of physical activity. This defect is caused by degenerative c hanges
in the subcutaneous tissue, manifested by nodules, papules and corrugations
on the surface of the skin.
The aim of this work was to review the floral active substances used in
anti-cellulite preparations, mechanisms of their action and evidence of
effectiveness.
To eliminate cellulite symptoms active ingredients belonging to the group of
flavonoids,

saponins

and

tannins

are

used,

due

to

their

anti-inflammatory, anti-swelling and microcirculation properties. Their rich
sources are extracts from such plants as horse chestnut, centella asiatica or
common ivy. The key ingredient are also methylxanthines, especially
caffeine, which are characterized by lipolytic activity. Interesting raw
materials are also provided for sea algae.
Clinical trials of preparations containing active substances of plant origin
have shown reduction in cellulite changes. However, to completely overcome
the problem, a multidirectional actions are needed, including use of both
manual

and

instrumental

techniques.

The

therapy

should

supplemented with a proper diet and regular physical activity.
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Badania nad kulturami in vitro Ruta chalepensis
Agnieszka Szewczyk, agnieszka.szewczyk@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Karolina Rajek, karolinarajekk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mariusz Grabowski, mgrabowski5@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ruta chalepensis L. (Rutaceae) – to gatunek stosowany w tradycyjnej
medycynie ludowej w krajach Afryki, Arabii Saudyjskiej, a także w Chinach.
Gatunek ten nie został dotąd dokładnie poznany w zakresie składu
chemicznego, a także możliwości wykorzystania w lecznictwie. W zielu Ruta
chalepensis

stwierdzono

obecność:

flawonoidów,

kumaryn,

alkaloidów

i olejku eterycznego. W ramach niniejszej pracy po raz pierwszy prowadzono
badania obejmujące wpływ stężeń regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
(auksyny: NAA, cytokininy: BAP) na akumulację metabolitów wtórnych
w kulturach
bioreaktorów

pędowych
okresowo

Ruta
–

chalepensis

zalewowych:

prowadzonych
RITA®

i

w

2

Plantform.

typach
Kultury

prowadzono na 4 wariantach podłoża według Linsmaier – Skoog różniących
się stężeniem (0,1-3 mg/l) zastosowanych regulatorów wzrostu i rozwoju
roślin. Kultury prowadzono przez okres 4 oraz 5 tygodni, z okresem
zalewania – 5 i 10 min co 1,5 h. W ekstraktach metanolowych z suchej
biomasy analizowanych metodą HPLC stwierdzono obecność 6 kumaryn:
bergaptenu, izoimperatoryny, izopimpineliny, ksantotoksyny, psoralenu,
oraz skopoletyny. Dominującą ilościowo kumaryną była ksantotoksyna.
Całkowita maksymalna zawartość kumaryn w ekstraktach z biomasy kultur in
vitro Ruta chalepensis wyniosła 2277,97 mg/100 g s.m. (RITA®, podłoże z 0,5
mg/l NAA i 1 mg/l BAP, 4 tydzień, okres zalewania 5 min). Zaobserwowano
istotny wpływ rodzaju i stężenia zastosowanych regulatorów wzrostu
i rozwoju roślin na produkcję kumaryn.
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Investigation of Ruta chalepensis in vitro cultures
Ruta chalepensis L. (Rutaceae) – is a species used in traditional folk medicine
in the countries of Africa, Saudi Arabia, as well as in China. This species has
not been thoroughly known in terms of chemical composition, and the
possibility of using it in medicine. In the Ruta chalepensis herb were found
the flavonoids, coumarins, alkaloids and essential oil. The object of this
study was to research the influence of concentration of plant growth
regulators (auxin: NAA, cytokinin: BAP) on the accumulation of the
secondary metabolites in shoot cultures of Ruta chalepensis for the first time,
maintained in 2 types of temporary immersion bioreactors: RITA® and
Plantform. The cultures were carried out on 4 variants of the Linsmaier–
Skoog medium, differing in concentration (0.1-3 mg/l) of plant growth and
development regulators. The cultures were carried out for 4 and 5 weeks,
using 5 and 10 min flushing with the medium, every 1.5 hours. The methanol
extracts from the dry biomass analyzed by HPLC revealed the presence of 6
coumarins:

bergapten,

isoimperatorin,

isopimpinellin,

xanthotoxin,

psoralen, and scopoletin. The most quantitative coumarin was xanthotoxin.
The maximum total content of coumarins in biomass of Ruta chalepensis in
vitro cultures was 2277.97 mg/100 g d.m. (RITA®, medium with 0.5 mg/l NAA
and 1 mg/l BAP, 4 weeks, 5 min flushing). A significant influence of the type
and concentration of plant growth regulators on the production of coumarins
was observed.
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Badanie wpływu promieniowania UV na właściwości
antyoksydacyjne ekstraktów z Ostropestu plamistego
– badania zastosowaniem spektroskopii EPR
Agnieszka Nikiel, anikiel@vp.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Joanna Caputa, joanna.caputa91@gmail.com, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Barbara Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Ekstrakt z ostpestu plamistego jest wykorzystwany w wielu schorzeniach.
Ostropest
agulacynie,

plamisty

działa

przeciwzapalnie,

przeciwkrwotocznie.

Ostropest

detoksykacyjnie,
plamisty

wpływa

antykorównież

stymulująco i regenerująco na komórki wątroby.
Zbadano

zmiany

oddziaływania

z

wolnymi

rodnikami

ekstraktów

z ostropestu plamistego (napar i odwar) po działaniu promieniowania UV.
W

badaniach

wykorzystano

modelowy

rodnik

DPPH.

Badanie

oddziaływania ekstraktów z Ostropestu plamistego poddanych działaniu
promieniowania

UV

z

wolnymi

rodnikami

wykonano

przy

użyciu

spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) na pasmo
X (9.3 GHz). Widma zostały zapisane w postaci pierwszej pochodnej absorbcji
za pomocą spektrometru EPR firmy RADIOPAN (Poznań) w temperaturze
pokojowej. Całkowita moc mikrofalowa wytwarzana przez klistron wynosiła
70 mW. Częstotliwość mikrofaowa była mierzona za pomocą rejestratora
MCM101 firmy EPRAD (Poznań). Numeryczna akwizycja widm EPR została
wykonana za pomocą systemu firmy JAGMAR (Kraków). Wykonano rejestracji
widma EPR DPPH i DPPH w kontakcie z nie naświetlanymi i naświetlanymi
promieniowaniem UV ekstraktami z ostropestu plamistego. Badane ekstrakty
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z ostropestu plamistego różniły się pod względem oddziaływania z DPPH po
napromieniowaniu UV. Badania wykazały przydatność spektroskopii EPR do
określenia optymalnych warunków przechowywania ekstraktów z Ostrop estu
plamistego.

Influence of UV irradiation on antioxidant properties
of extracts with Silybum marianum
– EPR spectroscopy studies
Silybum marianum extract is used in many diseases. Silybum marianum
extract

has

antiinflammatory,

antihemorrhagical

properties.

detoxifying,
Silybum

anticoagulants,

marianum

stimulating

and
the

regeneration and production of new liver cells.
The changes of the free radical scavenging activity of extract (infusion and
decoction) of Silybum marianum after UV-irradiation were examined.
The model of free radicals DPPH was used in the studies. Interaction
UV-irradiated extracts of Silybum marianum with free radicals were studied
by the use of an X-band (9.3 GHz) electron paramagnetic resonance (EPR)
spectroscopy. The first-derivative EPR spectra were recorded by RADIOPAN
(Poznań) at room temperature. The total microwave power produced by
klystron was 70 mW. Microwave frequency was directly measured by
MCM101 recorder of EPRAD Firm (Poznań). The numerical acquisition of the
EPR spectra was performed by the system of JAGMAR Firm (Kraków).
The EPR spectra of DPPH and DPPH in contact with nonirradiated and
UV-irradiated extracts of Silybum marianum were measured. The tested
extracts of Silybum marianum differed in scavenging activity of the DPPH
after UV-irradiated.
This studies confirmed usefulness of EPR spectroscopy to find the optimal
storage conditions of tested extracts of Silybum marianum.
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Charakterystyka gatunku Crataegus coccinea (Rosaceae)
jako źródła roślinnych związków triterpenoidowych
Rafał Becker, r.becker@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Agata Bogdańska, a.bogdanska5@student.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Agnieszka Wojtaszko, a.wojtaszko@student.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Cezary Pączkowski, myhacp@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział
Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Anna Szakiel, szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Głóg szkarłatny (Crataegus coccinea) jest owocodajną rośliną leczniczą
należącą do rodziny Rosaceae. Rodzaj Crataegus obejmuje około 280
gatunków powszechnie występujących w strefie klimatu umiarkowanego,
a w szczególności w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Owoce i liście głogu
są

bogatym

źródłem

polifenoli

(flawanoli,

kwasów

fenolowych,

proantocyjanidyn i antocyjanów). Ponadto głóg zawiera duże ilości saponin,
tanin, pektyn oraz triterpenoidów.
Celem

pracy

było

jakościowe

i

ilościowe

oznaczenie

związków

triterpenoidowych występujących w woskach kutykularnych owoców i liści
głogu

szkarłatnego

metodą

chromatografii

gazowej

sprzężonej

ze

spektrometrią mas (GC-MS).
Całkowita zawartość triterpenoidów była wyższa w woskach liści niż
owoców (o ok. 33%), wynosząc odpowiednio 475,17 i 316,04 μg/mg ekstraktu
z

wosków.

Łącznie

(niezestryfikowane)

zidentyfikowano
steroidy,

tzw.

30

związków,

triterpenoidy

w

obojętne

tym

wolne

(alkohole,

aldehydy, ketony), kwasy triterpenowe i triterpenoidy uwolnione po
hydrolizie estrów. W obu badanych organach najczęściej identyfikowano
kwasy triterpenowe z przewagą kwasu ursolowego, który stanowił ok. 60%
wszystkich triterpenoidów w owocach, a 67% w liściach. Uzyskane wyniki
wskazują, że woski kutykularne badanej rośliny są bogatym i zróżnicowanym
źródłem związków triterpenoidowych.
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Characteristics of the Crataegus coccinea species
(Rosaceae) as a source of plant triterpenoid compounds
Scarlet hawthorn (Crataegus coccinea) is a medicinal fruit-bearing plant
belonging to the Rosaceae family. The genus Crataegus consists of approx.
280 wild species occurring in the temperate climate zone, particularly in
Europe, North America and Asia. Fruits and leaves of hawthorn are a rich
source of polyphenols (flavanols, phenolic acids, proanthocyanidins and
anthocyanins). In addition, the hawthorn contains high amounts of
saponins, tannins, pectins and triterpenoids.
The aim of this study was qualitative and quantitative determination of
triterpenoid compounds occurring in scarlet hawthorn fruit a nd leaf cuticular
waxes by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
The total content of triterpenoids was higher in leaf than in fruit waxes (by
approx. 33%), accounting for respectively 475.17 and 316.04 μg/mg of wax
extracts. In total 30 compounds including free (non-esterified) steroids,
neutral triterpenoids (alcohols, aldehydes, ketones), triterpene acids and
triterpenoids released from their hydrolyzed esters were identified. The most
commonly identified triterpene acids in both analyzed organs with ursolic
acid as the prevailing compound which accounted for approx. 60% of all
triterpenoids in fruits and 67% in leaves. The obtained results revealed that
cuticular waxes of analyzed plant are a rich and diversified source of
triterpenoid compounds.
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Czarnuszka siewna – tradycyjny lek ziołowy
w schorzeniach jamy ustnej
Aleksandra Kędziora, aleksandrakedziora1995@gmail.com, Studenckie
Naukowe przy Zakładzie Protetyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koło

Krystian Ciechański, krystian54321@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Leszek Szablewski, leszek.szalewski@gmail.com,
Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opiekun
Protetyki

pracy, Opiekun
Stomatologicznej

Czarnuszka należy do roślin z rodziny jaskrowatych. W Polsce występuje
jako ergazjofigofit. Nasiona czarnuszki siewnej stosowane są zarówno
w schorzeniach skóry i błony śluzowej ale także w chorobach układu
pokarmowego i oddechowego.
Materiały i metody: Dokonano przeglądu baz naukowych posługując się
słowami kluczowymi: czarnuszka siewna, choroby jamy ustnej, tymochinon.
Wyniki: W obrębie jamy ustnej ekstrakt z czarnuszki wykazuje działanie
przeciwdrobnoustrojowe w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych,

grzybów,

schistosoma,

wirusów

i

pasożytów.

Działanie

przeciwbakteryjne olejku eterycznego NS wynika z obecności składników
chininowych: tymochinonu (stanowi największą część 30-48%), p-cymenu,
a-pinenu.

Ekstrakty

z

nasion

czarnuszki

mają

nie

tylko

działanie

bakteriobójcze w stosunku do S. mutans, ale także wpływa na hamowanie
przylegania S. mutans do powierzchni zębów. Stosowanie preparatów
z nasion

czarnuszki

może

skutkować

zmniejszeniem

liczby

komórek

zapalnych, zmniejszoną aktywnością osteoklastów i zwiększonym działaniem
osteoblastów. Miejscowo stosowany olej z nasion czarnuszki ułatwia gojenie
owrzodzeń jamy ustnej spowodowanych czynnikami chemicznymi.
Wnioski: Nasiona czarnuszki siewnej mają duże znaczenie lecznicze
i szeroki zakres działania terapeutycznego. Dzięki swojemu działaniu
przeciwdrobnoustrojowemu może być stosowana jako leczenie pomocnicze
w terapiach schorzeń stomatologicznych.
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Nigella sativa – traditional herbal medicine
in diseases of the oral cavity
Introduction: Nigella sativa belongs to the plant family Ranunculaceae. In
Poland it appears as an ergaziophigophyte. Black cumin seeds are used both
in diseases of the skin and mucosa as well as in diseases of the digestive and
respiratory systems.
Materials and Methods: A review of scientific databases using the key words:
Nigella sativa, oral diseases, tymochinon.
Results: In the oral cavity Nigella sativa extract and thymoquinone present
antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria,
fungi, Schistosoma, viruses and parasites. The antibacterial activity of NS
essential

oil

results

from

the

presence

of

quinine

components:

thymoquinone (it constitutes the largest part of 30-48%), p-cymene andpinene. Extracts from the seeds of Nigella not only have bactericidal activity
against S. mutans, but also the effect on the inhibition of attachment
of S. mutans to tooth surfaces. The preparations from seeds of Nigella the
effect of reducing the number of inflammatory cells, reduced osteoclast
activity and increased activities of osteoblasts. Black cumin seed oil
facilitates the healing of mouth ulcers caused by chemical agents.
Conclusions: Seeds of nigella sativa are of great curative importance and
a wide range of therapeutic effects. Thanks to its antimicrobial activity,
it can be used as an auxiliary treatment in the therapy of dental diseases.

26

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Wystąpienia Ustne

Czynniki abiotyczne warunkujące skład olejku
z Pelargonium graveolens
Adriana Szutt (Pacia), a.pacia@o2.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii
i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski,
www.uni.opole.pl
Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, agna@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra
Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Małgorzata
Nabrdalik,
mnabrdalik@uni.opole.pl,
Samodzielna
Katedra
Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Pelargonium graveolens to aromatyczny krzew należący do rodziny
Geraniaceae, wywodzący się z południowych regionów Afryki, a przeniesiony
przez żeglarzy do innych zakątków świata. Obecnie w celu pozyskania
olejków eterycznych i absolutów uprawa tej rośliny prowadzona jest głównie
w: Chinach, Egipcie, Algierii i Maroko. Pozyskiwane z pelargonii substancje
różnią sie składem chemicznych nie tylko z uwagi na warunki środowiskowe
panujące na obszarze geograficzny, na którym wzrastały, takie jak natężenie
światła, temperatura, jakość podłoża, ale znaczenie mają także wiek i część
pelargonii, z której pobrany został materiał, warunki jego przechowywania
czy czas destylacji.
Celem prowadzonych badań było sprawdzenie jak zróżnicowane warunki
abiotyczne (wilgotność, temperatura i naświetlenie) wpływają na skład olejku
eterycznego pozyskanego z pelargonii. Zebrano po 100 gram liści
z jednorocznej uprawy P. graveolens wzrastających w różnych warunkach,
a następnie świeży materiał przeniesiono do aparatu Clevengera i poddano go
3-godzinnej destylacji. Otrzymane olejki eteryczne poddane zostały analizie
chromatograficznej sprzężonej ze spektrometrią (GC/MS), podczas której
poznano skład jakościowy i półilościowy badanych mieszanin.
Na podstawie wstępnych badań odnotowano niewielki wpływ zadanych
ww. czynników abiotycznych na zmiany w chemicznym składzie pozyskanych
olejków eterycznych. Badania wpływu czynników abiotycznych na skład
olejku z P. graveolens będą kontynuowane, w celu określenia optymalnych
warunków uprawy.
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An influence of abiotic factors
on Pelargonium graveolens essential oil
Pelargonium graveolens is an aromatic shrub that belongs to Geraniaceae
family. It originated from South Africa and was brought into to other regions
of the world by the sellers.
P. graveolens is now cultivated mainly in China, Egypt, Algeria and Morocco
for production of essential oil and absolute. The obtained substances differ
from each other due to the changes of environmental conditions in
cultivation time, such as light intensity, temperature, soil quality, as well as
a parts of the plant that were distilled and the age of these elements.
The aim of this study was to determine how the differences of environmental
conditions (humidity, temperature and light intensity) in time of plant
growth affected the chemical composition of essential oil derived from
P. graveolens. 100 gram of P. graveolens leaves from one-year-old plants were
collected and brought to Clevenger apparatus and then subjected to
hydrodistillation for 3 hours. The obtained substances were determined by
gas chromatography – mass spectrometry (GC/MS) where the qualitative and
semiquantitative chemical compositions were determined.
The results show that the modifications of abiotic factors that was set, did
not make a significant difference in the composition of studied essential oils.
That is why further studies will be held to define the optimal condition for P.
graveolens growth.
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Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
– roślina o działaniu przeciwdepresyjnym
Natalia Dobros, dobros.natalia@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, www.chemiafizyczna.wum.edu.pl
Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) jest rośliną wieloletnią
należącą do rodziny dziurawcowatych (Hypericaceae). Występuje w Europie,
północnej Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Rośnie na suchych, słonecznych
łąkach i w widnych lasach. Surowcem leczniczym jest ziele dziurawca
(Hyperici herba), zebrane w początkowym okresie kwitnienia. Główne związki
biologicznie czynne dziurawca to: naftodiantrony, pochodne floroglucyny,
flawonoidy, kwasy fenolowe, garbniki katechinowe, ksantony i olejek
eteryczny.
Dziurawiec zwyczajny wykazuje działanie spazmolityczne, żółciopędne,
przeciwzapalne,

przeciwbakteryjne,

przeciwdepresyjne

oraz

przeciw-

utleniające. Niniejsza praca zawiera przegląd badań, w których oceniane były
właściwości przeciwdepresyjne dziurawca. W przedstawionych badaniach
wykorzystywano

między

innymi

behawioralne

testy

na

zwierzęcych. Porównywano działanie preparatów roślinnych

modelach
z lekami

syntetycznymi lub zawierającymi placebo.
Liczne badania potwierdzają korzystny wpływ alkoholowych wyciągów
z dziurawca

w

lekkich

i

umiarkowanych

stanach

depresyjnych.

Za

właściwości przeciwdepresyjne odpowiedzialne są związki należące do
różnych grup chemicznych, wykazujące działanie synergiczne. Należą do
nich: naftodiantrony, pochodne floroglucyny i flawonoidy.
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St. John’s wort (Hypericum perforatum)
as an antidepressant plant
St. John’s wort (Hypericum perforatum) is a perennial plant from the
Hypericaceae family. This plant is widely distributed in Europe, North Africa,
Asia and North America. It grows on dry, sunny meadows and in bright
forests. The medicinal raw material are dried flowering tops and aerial part s
(Hyperici herba), harvested during the initial flowering period. The main
biologically active compounds of St. John's wort are: naphthodianthrones,
phloroglucinol derivatives, flavonoids, phenolic acids, condensed tanins,
xanthones and essential oil.
St. John’s wort has spasmolytic, choleretic, antiinflammatory, antibacterial,
antidepressant and antioxidant properties. In this work studies concerning
antidepressant properties of St. John’s wort are reviewed. In the presented
studies e.g. behavioural tests on animals were used. The therapeutic effects
of plant extracts were compared with synthetic drugs or placebo.
Numerous studies confirm the beneficial effect of alcoholic extracts from
St. John's wort in mild and moderate depression. Pharmacologically ac tive
compounds which are responsible for the therapeutic properties belong to
different chemical groups and work synergistically. There are such
compounds

as

naphthodianthrones,

flavonoids.
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Fitofarmakologia
w medycynie weterynaryjnej i chowie zwierząt
Grzegorz Ptak, grzesiek-ptak100@wp.pl, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost zainteresowania właścicieli
zwierząt oraz lekarzy weterynarii wykorzystywaniem fitoterapeutyków
w medycynie weterynaryjnej, jak również w chowie zwierząt.
Celem referatu było przedstawienie najczęściej wykorzystywanych roślin
leczniczych w medycynie i chowie zwierząt domowych, zarówno korzyści
wynikających ze stosowania fitofarmakologi, jak również możliwych skutków
ubocznych.
Materiał i metody oparte zostały na analizie dostępnej literatury
naukowej, popularno-naukowej oraz doświadczeniach własnych. Literatura
wzbogacona została o informacje zebrane drogą internetową. Pozytywny
wpływ na organizmy zwierząt wywierają substancje czynne zawarte
w roślinach

min:

flawonoidy,

glikozydy,

taniny

itp.

Substancje

te

w odpowiednich dawkach leczą choroby przewodu pokarmowego, łagodzą
ból, są stosowane jako leki przeciwpasożytnicze, co więcej wpływają na układ
odpornościowy. W chowie zwierząt mają zastosowanie jako stymulatory
wzrostu.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że rola wykorzystywania roślin
leczniczych w wyżej wymienionych dziedzinach stopniowo zwiększa się. Ma
na

to

wpływ

wiele

czyników,

chociażby

chęć

zaprzestania

użycia

syntetycznych toksycznych, niekiedy leków dla zwierząt dla zwierząt, jak
również wprowadzony zakaz używania antybiotyków oraz stymulatory
wzrostu u zwierząt hodowlanych. Największą wadą fitoterapii jest natomiast
stosunkowo powolne działanie, co uniemożliwia jej wykorzystanie w stanach
nagłych, zagrażających życiu zwierząt.
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Phitofarmacology
in veterinary medicin and animal breeding
In the recent times witnessed has been an increase in the interest of animal
owners and veterinarians in the use of phytotherapy in veterinary medicine
and animal breeding. The purpose of the paper is to present the healing
plants that are most frequently used in medicine and domestic animal
breeding, the benefits coming from phytopharmacology, and the possible
side effects associated with it that might occur.
The paper material and methods have been based on the analysis of the
scientific and popular science literature available, as well as on own
experiments. The literature has been enriched with the information gathered
with the use of the Internet.
The positive influence of the plants on animal bodies comes from the active
substances such as flavonoids, glycosides, tannins etc. that are present in
those plants. At particular doses, the said active substances cure the
gastrointestinal tract diseases, ease off pain, are used as anti-parasitic drugs,
and also affect the immunological system. Speaking of animal breeding,
active substances are used as growth stimulants. According to the analysis
conducted, the role of using healing plants in the aforementioned disciplines
is increasing. The increase in the use of healing plants is caused by numerous
factors, such as willingness no to use synthetic drugs that sometimes are
toxic for animals, and the prohibition to use antibiotics as growth stimulants
for the breeding stock. The greatest disadvantage of phytotherapy is how
slowly it affects the animals, which renders it impossible to employ it in
states of emergency which constitute a threat to the life of an animal.
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Nowa era dopingu w sporcie – roślinne adaptogeny
Agata Zięba, zieba.agata@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Ewa Kędzierska, ewa.kedzierska@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ewa Gibuła, ewa.gibula-bruzda@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Adaptogeny (z greckiego adapto – przystosować się) to substancje
ułatwiające przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków
środowiskowych. Po raz pierwszy tego terminu użył rosyjski uczony Lazarev
w 1947 r., opisując zdolność niektórych surowców do uodparniania
organizmu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych. Obecnie termin
adaptogeny

stosowany

jest

w

odniesieniu

do

roślin

lub

substancji

pochodzenia roślinnego, które posiadają działanie immunostymulujące,
poprawiające uczenie się i zapamiętywanie, sprawność fizyczną organizmu
w sytuacji

obciążenia

wysiłkiem

lub

wykazują

właściwości

przeciwutleniające. Mechanizm odpowiedzi organizmu na podanie takiej
substancji jest bardzo złożony. Wiadomo jednak, że u podstaw aktywności
adaptogenów

w

organizmie

ludzkim

leżą

zmiany

morfologiczne,

biochemiczne i fizjologiczne. Zachodzą one na poziomie komórkowym
poprzez wpływ na układy enzymatyczne, jak i na poziomie narządowym
poprzez hormony biorące udział w regulacji odpowiedzi na stres.
Poniższa praca, stanowi materiał przeglądowy podsumowujący dane
z kilku najważniejszych źródeł dotyczących opisywanej grupy substancji
roślinnych. Ze względu na obszerny zakres danych nie obejmie ona
wszystkich zagadnień związanych z tematem. W oparciu o fachową literaturę
z trzech ostatnich dekad, autorzy skupią się na właściwościach kilku
najważniejszych gatunków roślin, oraz na ich udowodnionych działaniach,
które mogłyby zostać wykorzystane w świecie sportu do podnoszenia
wydolności i wytrzymałości zawodników.
33

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Wystąpienia Ustne

A new era of doping in sports – herbal adaptogenes
Adaptogens (from Greek adaptto - adapt) are the substances that help the
body to adapt to adverse environmental conditions. For the first time, the
term was used by the Russian scholar Lazarev in 1947, describing the ability
of some raw materials to immunize the body to the detrimental effect of
external factors. Currently, the term adaptogens is used with reference to
plants or galenical substances that possess immunostimulatory activity,
improve learning and memory, physical fitness of the body in an effort load
situation or have antioxidant properties. The mechanism of the body's
response to the administration of such substances is a very complex.
However, it is known that at the basis of adaptogen activity in the human
body lies morphological, biochemical and physiological changes. They occur
at the cellular level by affecting the enzyme systems as well as at the organ
level through hormones involved in the regulation of stress responses.
The following work is a review summarizing the data from several major
sources concerning the described group of plant substances. Due to the
extensive scope of data, it does not cover all issues related to the topic.
Based on professional literature from the last three decades, the authors will
focus on the properties of several of the most important plant species, as
well as on their proven activities that could be used in the world of sport to
raise the efficiency and endurance of the athletes.
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Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktu
roślinnego z Dionaea muscipula
Zuzanna Orwat, zuzannaorwat@wp.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii
i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Małgorzata
Nabrdalik,
mnabrdaik@uni.opole.pl,
Samodzielna
Katedra
Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, agna@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra
Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl
Rośliny owadożerne są przedmiotem badań, nie tylko ze względu na
charakterystyczny dla nich sposób pobierania składników odżywczych
z otoczenia, ale również z powodu ich pożądanego oddziaływania na
mikroorganizmy. We współczesnej literaturze znajdujemy potwierdzenie, że
ekstrakty z roślin owadożernych mają działanie nie tylko bakteriostatyczne,
ale również bakteriobójcze i grzybobójcze. Do badań wybrano jednego
z przedstawicieli

roślin

owadożernych,

Dionaea

muscipula

J.

Ellis

(muchołówka amerykańska), w celu określenia ich aktywności biologicznej.
Przeprowadzone

badania

obejmowały

przygotowanie

odpowiednich

ekstraktów z dwóch odmian Dionaea muscipula: Regular Form oraz Red Green.
Hodowle

obu

odmian

prowadzono

w

odmiennych

warunkach

środowiskowych. W ten sposób otrzymano różne kombinacje ekstraktów, dla
których określono aktywność przeciwdrobnoustrojową. Uzyskane wyniki
badań porównano z danymi literaturowymi. Zgromadzone dane zostaną
poszerzone o kolejne testy, w wyniku których określone zostaną optymalne
warunki uprawy, z których pozyskane będą ekstrakty o najbardziej
pożądanych właściwościach, m.in. w przemyśle kosmetycznym.
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Evaluation of the activity antimicrobial
of plant extracts from Dionaea muscipula
An insectivorous plants are the subject of the research, not only on account
of way characteristic of them of taking nutritients up from surroundings, but
also because of their desired influence on micro-organisms.
In contemporary literature we are finding confirming that extracts from an
insectivorous plants have not only bacteriostatic, but also antibacterial and
fungicidal action.
One of the representatives of insectivorous plants, Dionaea muscipula J. Ellis
(American flycatcher), was selected for the study in order to determine their
biological activity. Conducted examinations included preparing appropriate
extracts from two varieties: Dionaea muscipula: Regular Form and Reed Green.
Cultivation of both varieties was carried out in different environmental
conditions. In this way all sorts combinations of extracts, for chich
antimicrobial activity was determined were received. The results obtained
were compared with the literature data. The collected data will be extended
with subsequent tests, as a result of which optimal growing conditions will
be determined, from which extracts with the most desirable properties will
be obtained, including in the cosmetics industry.
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Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych
nowatorskich produktów żywności funkcjonalnej
z dodatkami polifenolowych surowców roślinnych
Kamila Kasprzak, kasprzak.kamila.k@o2.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry
Chemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Anna Oniszczuk, Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Gabriela Widelska, Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wartościowość pożywanego pokarmu ma istotne znaczenie w utrzymaniu
dobrego stanu zdrowia, a także zapobieganiu powstawania licznych chorób,
w tym cywilizacyjnych. Żywność funkcjonalna, dzięki nowatorskiemu
składowi, dodatkowi pożądanych substancji aktywnych lub eliminacji
składników przyczynia się do zachowania dobrostanu zdrowotnego i/lub
przeciwdziała stanom chorobowym. Naturalne związki roślinne posiadają
wiele

właściwości

przeciwutleniającą.

biologicznych,
Związki

fenolowe,

między

innymi

wyróżniające

się

aktywność
znacznymi

właściwościami antyoksydacyjnymi, mogą funkcjonować jako zmiatacze
wolnych rodników lub zapobiegać ich powstawaniu. Przeprowadzone
doświadczenie

polegało

na

określeniu

właściwości

antyoksydacyjnych

polifenolowych ekstraktów z próbek żywności funkcjonalnej, takich jak
makarony ryżowe z dodatkiem bobiku (Vicia faba var. equina) wzbogacone
o różny procentowo dodatek owocu opuncji figowej (0-15%) oraz z sam owoc
opuncji, makarony ryżowe z dodatkiem bobiku wzbogacone o różny
procentowo dodatek owocu granatowca właściwego (0-12,5%) oraz z sam
owoc granatowca, za pomocą metody spektrofotometrycznej z wykorzystaniem

syntetycznego

rodnika

DPPH

(2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu)

i chromatografii cienkowarstwowej (test TLC-DPPH). Oznaczono całkowitą
zawartości polifenoli metodą Folin-Ciocalteu. Zbadano zależności pomiędzy
stopniem zmiatania wolnych

rodników przez ekstrakty a stężeniem

wzbogacającego dodatku i sposobem jego przygotowania.
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Determination of antioxidative properties
of innovative functional food product with additions
of polyphenolic plant materials
The valence of food is relevant for maintaining good health, as well as
preventing the occurrence of numerous diseases, including civilization.
Thanks to the innovative composition, the addition of the desired active
substances or the elimination of ingredients, functional food counteracts
disease states. Natural plant compounds have many biological properties,
including antioxidant activity. Phenolic compounds which are distinguished
by significant antioxidant properties, can function as scavengers of free
radicals or prevent their formation. The experiment was carried out to
determine the antioxidant properties of polyphenolic extracts from
functional food samples, such as rice pasta with the addition of faba bean
(Vicia faba var. Equina) enriched with a different percentage of fig prickly
fruit (0-15%) and the prickly pear fruit, rice noodles with addition of faba
bean enriched with a different percentage of pomegranate fruit (0-12.5%)
and pomegranate fruit alone, The experiment was carried out by using
a spectrophotometric method using a synthetic DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl) radical and thin-layer chromatography (TLC – DPPH test).
The total content of polyphenols was determined by the Folin-Ciocalteu
method. The relationship between the degree of scavenging free radicals by
extracts and the concentration of enriching additive was analyzed as well as
the method of its preparation was tested.
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Polifenole roślinne w kosmetologii
Klaudia Wszołek, wszolek.klaudia@gmail.com, Koło Naukowe przy Zakładzie
Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie, www.awf.krakow.pl
Anna Piotrowska, anna.piotrowska@awf.krakow.pl, Opiekun Koła Naukowego przy
Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii, www.awf.krakow.pl
Współczesna

kosmetologia

kładzie

olbrzymi

nacisk

na

działanie

antyoksydacyjne. Antyoksydanty zabezpieczają sam kosmetyk, a w odpowiednich
dawkach mogą także zabezpieczać różne elementy strukturalne skóry przed
degradacją oksydacyjną uwikłaną między innymi w patomechanizm zmian
starczych i nowotworowych. Z drugiej strony zaznacza się duży trend
stosowania składników naturalnych i roślinnych często umocowanych
w medycynie tradycyjnej z różnych stron świata. Połączeniem tych dwóch
trendów są polifenole roślinne.
Celem pracy było usystematyzowanie wiadomości dotyczących polifenoli
roślinnych

wykorzystywanych

w kosmetologii

z

uwzględnieniem

ich

właściwości. Przedstawiono podział oraz właściwości opisywanych związków
i

ich

pochodnych.

Szczególnie

zwrócono

uwagę

na

ich

działanie,

zastosowanie w kosmetologii profesjonalnej oraz aktywność antyoksydacyjną
w oparciu o aktualne prace badawcze i poglądowe w tym temacie. Ponadto,
omówione zostały wybrane rośliny o wysokiej zawartości polifenoli, które są
wykorzystywane

jako

składniki

preparatów

kosmetycznych

oraz

o szczególnym znaczeniu antyoksydacyjnym. Związki polifenolowe i surowce
je zawierające są pełnią bardzo istotną rolę w kosmetologii, a ich
zastosowanie w związku z coraz większą wiedzą o możliwościach ich
stosowania będzie coraz częstsze.
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Plants polyphenols in cosmetology
In modern cosmetology a strong emphasis is put on an antioxidant effects.
Antioxidants protect both cosmetics and, if added in adequate doses, various
structures of the skin from an oxidative degradation which contribute to
ageing related changes and cancer formation. On the other hand, natural and
plant ingredients are willingly used currently. The combination of these two
trends are plant polyphenols.
The aim of the work is to systematize the informations on plant
polyphenoles used in cosmetology, considering their properties. The work
shows classification and properties of described compounds. Especially,
presents their activity, use in professional cosmetological applications and
antioxidant activity based on current research papers. Furthermore, the
article discuss plants rich in polyphenols, which are used in cosmetics and
have significant antioxidant properties. Polyphenols and the raw materials
containing them are important in cosmetology and due to the increasing
knowledge about their properties, their use will be more and more frequent.
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Pomidorowa odnowa,
czyli wtórne wykorzystanie wytłoków poprodukcyjnych
Klaudia Pierzchała, klaudiapierzchala1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
Chemików Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
www.binoz.p.lodz.pl
Klaudia Winczewa, klaudia_12-08@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemików
Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
www.binoz.p.lodz.pl
Obecnie

przemysł

spożywczy

generuje

ogromne

ilości

odpadów

poprodukcyjnych, dla których poszukuje się alternatywnych metod dążących
nie tylko do eliminacji produktów ubocznych, ale również do ich ponownego
zagospodarowania. Aktualnie na całym świecie powstaje od 615 tys. d o 2 mln
ton wytłoków pomidorowych rocznie, co stanowi duży potencjał dla rynku
surowców wtórnych.
Celem naszej pracy było ukazanie możliwości wykorzystania wytłoków
pomidorowych jako źródła cennych surowców. Przedmiotem badań były oleje
pozyskane z nasion oraz wytłoków pomidorowych, które zbadano pod
względem wydajności, stabilności, barwy, zawartości kwasów tłuszczowych
oraz innych składników bioaktywnych takich jak tokoferole i fitosterole.
Następnie uzyskane wyniki porównano między sobą oraz z dostępnymi
danymi literaturowymi.
Wydajność

oleju

otrzymanego

z

nasion

była

dwukrotnie

wyższa

w porównaniu z olejem pochodzącym z całych wytłoków pomidorowych.
Stabilność olejów różniła się między sobą znacznie, mniej podatny na zmiany
oksydacyjne oraz hydrolityczne okazał się olej z nasion pomidora. Badane
oleje cechowały się bogatym składem kwasów tłuszczowych nienasyconych,
których zawartość w obydwu olejach przekraczała 75%, dzięki czemu można
zakwalifikować je jako źródło NNKT. W pracy przedstawiono również
możliwość wykorzystania zarówno wytłoków, olejów, jak i ich składników
np. likopenu, głównie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.
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Tomato renew, secondary exploitation
of processing by-products
Nowadays, the food industry produces huge amounts of post-production
waste, for which alternative methods are sought not only to eliminate
by-products, but also to redevelop them. Currently, around 615 thousand up
to 2 million tonnes of tomato pomace are created worldwide each year, which
presents a great potential for the renewable sources market.
The aim of our work is to introduce the possibility of using tomato pomace as
a source of valuable substances and raw materials. The subject of the study
were oils obtained from seeds and tomato pomace that were tested f or yield,
stability, color, fatty acid content and other bioactive components such as
tocopherols and phytosterols. The obtained results were then compared with
each other and with available literature data.
The yield of oil obtained from the seeds was two times higher than the yield
of the oil from whole tomato pomace. The stability of the oils differed
significantly, the oil from tomato seeds turned out to be less liable to
oxidative and hydrolytic changes. Tested oils contained rich composition of
unsaturated fatty acids, with values exceeding 75% in both cases, therefore
they could be classified as a source of essential fatty acids. The manuscript
discusses also the possibility of using both pomace, oils and their
components, for example lycopene, mainly in the food and cosmetics
industry.
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Problem jakości produktów ziołowych
– przykład miłorzębu japońskiego i ostropestu plamistego
Agata Walkowiak, agatawalkowiak1991@gmail.com, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej, ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, www.cm.umk.pl
Kacper Wnuk, kcpr.wnuk@gmail.com, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, www.cm.umk.pl
Bogumiła Kupcewicz, kupcewicz@cm.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej, ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, www.cm.umk.pl
Ziołolecznictwo jest zazwyczaj uważane za bezpieczną i skuteczną metodę
terapii, a ziołowe preparaty cieszą się dużym zainteresowaniem pacjentów.
Dostępne są zarówno jako leki jak i suplementy diety. Niestety w przypadku
suplementów często stwierdza się niezgodności składu z deklaracją
producenta i ich gorszą jakość.
Celem

pracy

była

ocena

jakości

dostępnych

na

polskim

rynku

farmaceutycznym leków i suplementów diety z wyciągiem Ginkgo biloba (GB)
oraz z Silybum marinum (SM). Materiał badany stanowiło 28 suplementów
diety oraz 12 leków. Dla próbek GB i SM przeprowadzono analizę metodą
HPLC (chromatogramy

fingerprint)

oraz

wykonano widma

odbiciowe

w zakresie podstawowej podczerwieni. Dla preparatów GB

wykonano

dodatkowo widma w zakresie UV-Vis dla ekstraktów wodnych i metanolowowodnych

(80:20).

Wszystkie

widma

znormalizowano

i

obliczono

dwuwymiarowe widma korelacyjne (2D-Cos). W celu eksploracji danych
wykorzystano analizę składowych głównych (PCA) oraz jej wielowymiarowy
wariant mPCA.
Otrzymane wyniki wskazują, że leki i suplementy diety z ekstraktem GB
znacząco

różnią

się

składem.

Do

produkcji

suplementów

użyto

najprawdopodobniej niestandaryzowanych ekstraktów roślinnych, wykryto
także dodatek flawonoidów. Z kolei różnice jakościowe pomiędzy lekiem
a suplementem z ekstraktem SM są stosunkowo niewielkie. Stwierdzono, że
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połączenie spektroskopii korelacyjnej i metod chemometrycznych stanowi
obiecujące narzędzie szybkiej i skutecznej, skriningowej oceny badanych
preparatów.

The problem of quality of herbal products
– an example of ginkgo biloba and milk thistle
Herbal medicine is usually considered a safe and effective method of therapy ,
and herbal preparations attract great interest among patients. They occur
most often in two groups: medicines and dietary supplements. In the case of
supplements, it is often stated that the composition is incompatible with the
manufacturer's declaration and their worse quality.
The aim of the work was to check the quality of preparations containing
Ginkgo biloba (GB) and Silybum marinum (SM) extracts. The research material
consisted of 28 dietary supplements and 12 medicines. HPLC analyzes were
made for all the formulations and the reflectance spectra were made in the
range of mid-infrared. For preparations with GB, additionally spectra were
made in the UV-Vis range for methanol-water (80:20) and aqueous extracts.
All spectra were normalized and correlation spectra (2D-Cos) were made.
The main component analysis (PCA) and its multidimensional mPCA variant
were used for data mining.
The results obtained indicate that drugs and dietary supplements with GB
extract

are

significantly

different

in

composition.

Most

probably,

non-standardized plant extracts were used for their production, and
adulteration of flavonoids were also detected. In turn, the quality differences
between the SM drug and the SM supplement are relatively small. It was
found that the combination of correlation spectroscopy and chemometric
methods is a promising tool for fast and effective screening of the tested
preparations.

44

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Wystąpienia Ustne

Rola błonnika pokarmowego
w profilaktyce nowotworu jelita grubego
Adam Grdeń, adamgrden95@gmail.com, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii
i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Paula Ćwiek, paula.cwiek@onet.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia
Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl
Agnieszka
Malik,
agnieszka.malik@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii,
Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Wstęp: Nowotwory jelita grubego są trzecim najczęściej występującym
nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet i stanowią czwartą co do
częstotliwości przyczynę zgonów nowotworowych na świecie. W większości
nowotwory te wykrywane są w krajach wysoko rozwiniętych. W terapii
nowotworów jelita grubego poszukuje się coraz to nowych rozwiązań.
Jednakże, należy podkreślać ogromną rolę szeroko pojętej profilaktyki
tj. poprzez zmianę stylu życia oraz odpowiednie nawyki żywieniowe. Wiele
źródeł naukowych oraz popularnonaukowych podaje w zaleceniach odnośnie
profilaktyki potwierdzenie w licznych badaniach naukowych, które wskazują
na

dodatnią

korelację

pomiędzy

wysokim

spożyciem

błonnika,

a zmniejszeniem zachorowalności na nowotwory jelita grubego.
Cel: Przegląd literatury dotyczącej wpływu spożycia błonnika na rozwój
nowotworu jelita grubego.
Metodyka:

Materiał

badawczy

stanowiła

literatura

przedmiotu

bezpośrednio odnosząca się do omawianego zagadnienia.
Wnioski: Przeanalizowana literatura dowodzi, że wyższe spożycie
błonnika pokarmowego koreluje ze zmniejszoną szansą na wystąpienie
nowotworu jelita grubego. Związane jest to między innymi z działaniem
pośrednim, takim jak zwiększenie masy stolca, skrócenie pasażu jelitowego,
czy stymulacja fermentacji prowadząca do wytworzenia krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych hamujących proliferację komórek nowotworowych.
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Role of dietary fiber
in the prevention of colorectal cancer
Introduction: Colorectal cancer is the third most frequently occurring cancer
in men and second in women and is the fourth leading cause of cancer death
in the world. In the majority of cases, these tumors are detected in highly
developed countries. In the therapy of colon cancer, new solutions are
always sought after. However, it is important to emphasize the huge role of
the broadly understood prophylaxis, ie by changing lifestyle and appropriate
eating habits. Many scientific sources as well as popular science in the
recommendations for prophylaxis confirmation in numerous scientific
studies that indicate a positive correlation between high fiber intake and
a reduction in the incidence of colorectal cancer.
Aim: A review of the literature on the impact of fiber intake on the
prevention of colorectal cancer.
Methods: The research material was the literature of the subject directly
referring to the discussed issue.
Results: Analyzed literature proves that higher intake of dietary fiber correlates
with a reduced chance of occurrence of colorectal cancer. This is related, inter
alia, to indirect action, such as increasing stool weight, shortening intestinal
transit, or stimulation of fermentation leading to the formation of short-chain
fatty acids inhibiting the proliferation of cancer cells.
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Rośliny GMO – ujęcie prawne i środowiskowe
Iwona Wrześniewska-Wal, idrwal@yahoo.com, Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie
W dyskusjach pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami roślin GMO
podnoszone są argumenty natury politycznej, ekonomicznej, religijnej
i etycznej. Bardzo ważne są również aspekty ekologiczne uwolnienia GMO do
środowiska. Wielu naukowców opowiada się za bardzo ostrożnym podejściem
do oceny ryzyka przy wprowadzaniu GMO do środowiska, ponieważ nie
dysponują jeszcze dostatecznym zasobem informacji, który pozwoliłby na
ustalenie ogólnych zasad oceny ryzyka.
Obecnie uprawy roślin GMO w Polsce są zakazane. Jednak w lutym 2018 r.
zmieniono polską ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych m.in.
w celu zwiększenia bezpieczeństwa środowiska. Nowe przepisy zakładają
zachowanie zasad bezpieczeństwa, ponieważ potencjalne prowadzenie
uprawy GMO, będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy jej prowadzenia.
Strefa będzie mogła być utworzona po uzyskaniu zezwolenia wydawanego
przez ministra środowiska, wydanego po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw rolnictwa oraz opinii rady gminy, na terenie której jest
planowana uprawa GMO. W celu uzyskania zezwolenia podmiot planujący
uprawę GMO musiałby przede wszystkim udowodnić brak negatywnego
wpływu uprawy danej rośliny GMO na bezpieczeństwo środowiska.
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GMO plants – legal and environmental aspects
In discussions between opponents and proponents of GMO plants, political,
economic, religious and ethical arguments are raised. Environmental aspects
of GMO release into the environment are also very important. Many
scientists are in favor of a very cautious approach to risk assessment when
introducing GMOs to the environment, because they do not yet have
sufficient information that would allow to set general principles for risk
assessment.
Currently, the cultivation of GMO plants in Poland is prohibited. However, in
February 2018, the Polish law on genetically modified organisms was
changed, including to increase the safety of the environment. The new
regulations provide for the preservation of safety rules, as the potential
cultivation of GMOs will require the creation of a special area for its
cultivation. The zone can be created after obtaining a permit issued by the
minister of the environment, issued after consultation with the minister
competent for agriculture and the opinion of the commune council in which
the cultivation of GMOs is planned. In order to obtain the permit, the entity
planning the cultivation of GMOs would first have to prove the lack of
negative impact of growing a given GMO plant on environmental safety.
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Struktura włosków i substancje aktywne
w liściach Rubus idaeus L.
Mikołaj Kostryco, kostryco@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
Mirosława Chwil, miroslawa.chwil@up.lublin.pl,
w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Uniwersytet

Przyrodniczy

Rośliny z rodzaju Rubus dostarczają różne surowce zielarskie. Wysoką
aktywność antyoksydacyjną liści R. idaeus i korzystny wpływ ekstraktów
z tych organów na organizm człowieka wykorzystano głównie w medycynie
i przemyśle spożywczym.
Celem prowadzonych badań było określenie struktur wydzielniczych,
substancji czynnych i zawartości pierwiastków w liściach trzech odmian
R. ideaus. Mikromorfologię epidermy porównano przy użyciu mikroskopii
świetlnej i skaningowej elektronowej.
W doosiowej epidermie liści u „Laszka” i „Radziejowa” występowały
włoski wydzielnicze zbudowane z wielokomórkowej, eliptycznej lub kulistej
główki i kilkurzędowej nóżki. W strukturach tych oznaczono: związki
pektynowe i tłuszczowe, polisacharydy, terpeny oraz polifenole. W odosiowej
epidermie wyrastały długie i poskręcane włoski mechaniczne. Struktury te
mogą pełnić funkcję rozluźniającą i zapobiegającą zbrylaniu zmieszanych
surowców w mieszankach ziołowych.

Wśród składników mineralnych

w liściach dominowały: K, Mg, Ca, P i Fe. Badane liście mogą stanowić
wartościowym surowiec do sporządzania naparów, są bezpieczne dla zdrowia
ponieważ zwartość Cd i Pb wynosiła znacznie poniżej dopuszczalnych norm.
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Structure of trichomes and active compounds
in Rubus idaeus L. leaves
Plants from the genus Rubus provide various herbal raw materials. The high
antioxidant activity of R. idaeus leaves and the beneficial effect of extracts
from these organs on the human organism have been mainly used in
medicine and food industry.
The aim of the study was to describe secretory structures and determine
active compounds and the content of elements in the leaves of three R.
ideaus cultivars. The micromorphology of the epidermis was analysed using
light and scanning electron microscopy.
The adaxial epidermis in „Laszka” and „Radziejowa” leaves exhibited
glandular trichomes composed of a multi-celled elliptical or spherical head
and a several-layered stalk. There structures were analysed for the content of
pectin and fat compounds, polysaccharides, terpenes, and polyphenols. The
abaxial epidermis was covered by long and twisted non-glandular trichomes.
These structures may serve a relaxing function and prevent clumping of
mixed raw materials in herbal mixtures. K, Mg, Ca, P, and Fe were the
dominant mineral elements contained in the leaves. The analysed leaves are
a valuable raw material for preparation of infusions; they are also safe for
health, as the content of Cd and Pb is well below the permissible levels.
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Właściwości lecznicze czarciego pazura (Harpagophytum
procumbens Burch. DC ex Meisn.)
Dominika Rymarz, dominika.rymarz@utp.edu.pl, Pracownia Roślin Ozdobnych
i Warzywnych, Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział
Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
wr.utp.edu.pl/katedra-przyrodniczych-podstaw-rolnictwa-i-ogrodnictwa/pracowniaroslin-ozdobnych-i-warzywnych
Alicja Tymoszuk, alicja.tymoszuk@utp.edu.pl, Pracownia Roślin Ozdobnych
i Warzywnych, Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział
Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
wr.utp.edu.pl/katedra-przyrodniczych-podstaw-rolnictwa-i-ogrodnictwa/pracowniaroslin-ozdobnych-i-warzywnych
Hakorośl rozesłana nazywana również czarcim pazurem jest gatunkiem
pochodzącym z południowej i południowo-zachodniej Afryki. W stanie
dzikim występuje głównie na suchych obszarach pustynnych, porastając
głównie Kotlinę Kalahari. Ta wieloletnia roślina płożąca należy do rodziny
sezamowatych (Pedaliaceae).
Podstawowym

surowcem

leczniczym

hakorośli

są

wysuszone

i sproszkowane bulwy korzeniowe (Harpagophyti radix). Proszek, a także
ekstrakty płynne i suche służą do produkcji tabletek, kapsułek, nalewek oraz
maści. Właściwości lecznicze nadają tym surowcom zawarte w korzeniach
substancje biologicznie czynne, przede wszystkim glikozydy irydoidowe,
w tym:

harpagozyd,

fenyloetanoidowe

harpagid

oraz

(werbaskozyd

oraz

prokumbid,

a

także

izowerbaskozyd),

glikozydy
flawonoidy,

triterpeny, fenolokwasy, fitosterole czy chinony. Minimalna zawartość
harpagozydu decyduje o uznaniu surowca za leczniczy. Powinna ona wynosić
co najmniej 1,2%. Czarci pazur jest wykorzystywany w ziołolecznictwie
zarówno przez mieszkańców Afryki, jak również pozostałych kontynentów.
Dostępne na rynku preparaty z hakorośli cieszą się obecnie bardzo dużą
popularnością w leczeniu chorób zapalnych kości i stawów. Wyciągi z bulw
korzeniowych czarciego pazura wykazują właściwości przeciwutleniające,
przeciwzapalne

i

przeciwbólowe.

Ponadto

mają

działanie

przeciw-

drobnoustrojowe, dlatego są skuteczne w leczeniu różnego rodzaju schorzeń
skóry czy ran.
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Medicinal properties of devil’s claw (Harpagophytum
procumbens Burch. DC ex Meisn.)
Harpagophytum procumbens , also called devil’s claw is a species from south
and south-west Africa. In the wild, it occurs mainly in arid desert areas,
growing specifically in the Kalahari Basin. This perennial, groundling plant
belongs to the sesame (Pedaliaceae) botanical family.
The main medical raw material are dried and powdered root tubers
(Harpagophyti radix). Powder, as well as liquid and dry extracts are used for
the production of tablets, capsules, tinctures and ointments. Healing
properties are provided by biologically active substances in the roots, mainly
iridoid glycosides, including: harpagoside, harpagide and procumbide, as
well as phenylethanoid glycosides (verbascoside and isowerbascoside),
flavonoids, triterpenes, phenolic acids, phytosterols and quinones. The
minimum content of the harpagoside determines the recognition of the raw
material as medicinal. It should be at least 1.2%. The devil's claw is used
in herbal medicine by African and other continents people. Preparations
from devil’s claw available on the market are currently very popula r in the
treatment of inflammatory diseases of bones and joints. Extracts of devil’s
claw roots have antioxidant, anti-inflammatory and analgesic properties.
In addition, they have an antimicrobial effect, and therefore are effective
in the treatment of various skin diseases and wounds.
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Właściwości prozdrowotne kurkumy
Paula Ćwiek, paula.cwiek@onet.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia
Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl
Adam Grdeń, adamgrden95@gmail.com; Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii
i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Agnieszka
Malik,
agnieszka.malik@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii,
Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Wstęp: Kurkuma zwana także ostryżem długim (Curcuma Longa) bądź
szafranem indyjskim należy do roślin z rodziny imbirowatych. W dzisiejszych
czasach roślina ta używana jest przede wszystkim jako jeden ze składników
przyprawy o nazwie „curry” bądź jako barwnik spożywczy (E100). Była ona
używana już w starożytności przez chińskich jak i hinduskich medyków do
leczenie m.in. dolegliwości żołądkowych czy ciężko gojących się ran.
Naukowców

zainteresował

w

szczególności

jeden

z

głównych

kurkuminoidów zawarty w kłączu ostryżu długiego – kurkumina. Wykazano
bowiem,

że

substancja

ta

posiada

właściwości

chemoprewencyjne

i przeciwnowotworowe poprzez hamowanie proliferacji komórek nowotworowych oraz zapobieganie powstawaniu przerzutów nowotworowych. Oprócz
wyżej wymienionych właściwości udowodniono, że kurkumina wykazuje
działanie neuroprotekcyjne oraz działa prewencyjnie w chorobach układu
krążenia i cukrzycy.
Cel:

Przegląd

aktualnego

piśmiennictwa

dotyczącego

właściwości

literatura

przedmiotu

prozdrowotnych kurkumy.
Metodyka:

Materiał

badawczy

stanowiła

bezpośrednio odnosząca się omawianego zagadnienia. Pod uwagę brane były
publikacje od roku 2005.
Wnioski: Kłącze kurkumy zawierające związek o nazwie kurkumina,
wykazuje szerokie działanie prozdrowotne. Stosowanie kurkumy w codziennej
diecie może nieść za sobą wiele korzyści dla zdrowia. W celu zwiększenia
biodostępności tego związku należy łączyć go z piperyną.
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Health benefits of turmeric
Introduction: Turmeric also called Curcuma Longa or indian saffron belongs
to the ginger plant family. Nowadays, this plant is used primarily as on e of
the ingredients of the spice called „curry” or as a food color (E100). It was
already used in antiquity by Chinese as well as Hindu medics to treat, among
others stomach discomfort or severely healing wounds.
Scientists were particularly interested in one of the main curcumininoids
contained in the Curcuma longa rhizome – curcumin. It has been shown that
this substance has chemopreventive and anticancer properties by inhibiting
the proliferation of cancer cells and preventing the formation of cancer
metastases. In addition to the above-mentioned properties, it has been
proven that curcumin has a neuroprotective effect and works preventively in
cardiovascular disease and diabetes
Aim: Review of the current literature on the pro-health properties of
turmeric.
Method: The research material was the literature of the subject directly
referring to the discussed issue. Publications have been taken into account
since 2005.
Results: The curcuma rhizome containing a compound called curcumin, has
a wide pro-health effect. The use of turmeric in a daily diet may have many
health benefits. In order to increase the bioavailability of this compound,
it should be combined with piperine.
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Wpływ kadmu na żywotność komórek wierzchołka
wzrostu korzeni Arabidopsis thaliana
Tomasz Pikuliński, tomek.pikulinski@gmail.com, Koło Naukowe Biologii Komórki,
Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wbib.uwm.edu.pl
Celem badania była analiza wpływu kadmu (Cd) na żywotność komórek
wierzchołka korzenia Arabidopsis thaliana cv. Columbia. Materiał badawczy
stanowiły

korzenie

3

tygodniowych

roślin

A.

thaliana

uprawianych

w komorze klimatycznej (temperatura 20-21 0C, 16/8 dzień/noc). Przed
wybarwieniem próby kontrolne zostały przeniesione z ziemi do wody
destylowanej na 24 godziny. Natomiast próby badane w tym samym czasie
były inkubowane w 50 μM roztworze CdSO4. Do barwienia wykorzystano
mieszaninę jodku propidyny (IP) oraz SYTO 9 (LIVE/DEAD, L7007, Life
Technologies) a wyniki obserwowano w mikroskopie konfokalnym (Leica TCS
SP5). Analizowano fluorescencję IP przy wzbudzeniu 514 nm oraz emisji przy
609-650 nm. Natomiast fluorescencję SYTO9 przy wzbudzeniu 488 nm oraz
emisji 500-520 nm. Na zdjęciach uzyskanych podczas skanowania prób w osi
Z, kolor czerwony fluorescencji wskazuje komórki martwe natomiast zielony
komórki żywe. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno w wierzchołku wzrostu
korzenia (WWK) roślin kontrolnych, jak i traktowanych Cd występują rejony
komórek żywych oraz martwych, co związane jest z naturalnie występującym
zjawiskiem programowanej śmierci komórki. Jednakże, w przypadku WWK
roślin traktowanych Cd obszary komórek martwych obejmowały również
strefę proliferacji oraz różnicowania komórek. Obserwowane wyniki wskazują
na

przypuszczalny

traktowanych

Cd,

mechanizm
który

hamowania

związany

odpowiedzialnych za wzrost i rozwój WWK.
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Effect of cadmium on the viability
of the apical root cells of Arabidopsis thaliana
The aim of the study was to analyze the effect of cadmium (Cd) on the
viability of the apical root cells of Arabidopsis thaliana cv. Columbia. The
roots of three week old A. thaliana plants cultivated in a climate chamber
(temperature 20-21˚C, 16/8 day/night) were analyzed. The control roots were
transferred from the soil to distilled water for 24 hours before staining.
At the same time, Cd-treated plants were incubated for 24 hours in 50 μM
solution of CdSO4. The samples of the root apex (RA) were stained with
propidium iodide (PI) and the SYTO 9 (LIVE/DEAD, L7007, Life Technologies)
and imaged with confocal microscope (Leica TCS SP5). PI fluorescence at 514
nm excitation and emission at 609-650 nm was analyzed. Whereas,
fluorescence at 488 nm excitation and 500-520 nm emission for detecting
SYTO 9 was used. The images show snapshots collected during Z axis scan of
the RA, where the dead cells are indicated as red and the live cells are
indicated as green. The obtained results showed regions of the live and dead
cells in the control and Cd treated the RA, which can be described as the
programmed cell death, a normal, genetically regulated process. However,
higher amount of the dead cells was observed in the proliferation and cell
differentiation zone in the Cd-treated the RA. This results suggest that
a mechanism of the inhibition of the root growth of Cd-treated plants can be
associated with the degradation of the cells responsible for the growth and
development of the RA.
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Wybrane surowce roślinne wpływające pozytywnie
na procesy zapamiętywania
Mikołaj Krysa, karkstark@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Fitochemików,
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej
Niektóre z roślin od niepamiętnych czasów były wykorzystywane do
poprawy pamięci u osób z problemami z zapamiętywaniem, a zioła te
znajdowały swoje miejsce już w starożytnej medycynie. Przykładem takiego
surowca roślinnego jest Bacopa monnieri opisywana w tradycyjnej medycynie
indyjskiej zwanej Ajurwedą. Jednak teraźniejsza nauka pozwala nam dotrzeć
do mechanizmu związanego z poprawą pamięci po spożyciu różnego rodzaju
substancji biologicznie czynnych zawartych w roślinach.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie uproszczonych mechanizmów
takich jak wpływ na neuroprzekaźniki – acetylocholinę, kwas glutaminowy,
wpływ na białka takie jak czynnik neurotrofowy pochodzenia mózgowego
(BDNF) oraz na inne mechanizmy związane z zapamiętywaniem. Praca ta
miała również na celu wskazanie materiałów roślinnych takich jak między
innymi Ginko biloba, Centella asiatica, Bacopa monnieri, Melissa officinalis,
Salvia officinalis, Schisandra chinensis, Curcuma longa i substancji w nich
zawartych,

które

w

pozytywny

sposób

mechanizmy.
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Selected plants exhibiting positive influence
on mechanisms of memorizing
Some of the plants (herbs) have been used since ancient times to improve
people’s memory who has the problems with memorizing. Those herbs had
found their place in ancient medicine. An example of such a plant is Bacopa
Monnieri, which was described in traditional Indian medicine known as
Ayurveda. Present science advancements allowed us to develop knowledge of
the mechanism associated with the improvement of memory after
consumption of various biologically active substances contained in these
plants.
The aim of this study is to present simplified mechanisms such as influence
on neurotransmitters – acetylcholine, glutamate acid, influence on proteins
such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and other mechanisms
associated with memorizing. The aim of this study is also to indicate plants
such as Ginko biloba, Centella asiatica, Bacopa monnieri, Melissa officinalis,
Salvia officinalis, Schisandra chinensis, Curcuma longa, which contain
bioactive substances positively affecting previously mentioned mecha nisms.
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Zastosowanie lecznicze płucnicy islandzkiej
Cetraria islandica
Marcelina Makuch, marcelina.kononiuk@gmail.com, Klinika Pneumonologii,
Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail, Klinika
i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pneumonologii,

Onkologii

Marcin Makuch, marcinm45@gmail.com, Katedra Anatomii Człowieka, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Wstęp: Płucnica islandzka

Cetraria islandica to grzyb z rodziny

tarczownicowatych Parmeliaceae. Występuje na wszystkich kontynentach,
w Polsce jest dość rzadki, objęty ochroną gatunkową. W literaturze szeroko
opisywane są jego właściwości lecznicze.
Cel

pracy:

Analiza

współczesnych

danych

na

temat

właściwości

leczniczych płucnicy islandzkiej Cetraria islandica.
Materiał i metody: Przegląd aktualnego piśmiennictwa.
Wyniki:

Płucnica

islandzka

Cetraria

islandica

wywiera

działanie

antybakteryjne, przeciwzapalne, wzmacniające, przeciwwymiotne dzięk i
zawartości substancji takich jak: lichenina, izolichenina, hemiceluloza,
śluzy, barwniki, sole mineralne oraz kwasy organiczne. Wyciągi z płucnicy
islandzkiej

stosuje

pokarmowego,

się

m.in.

chorobach

w

schorzeniach

skóry,

a

nawet

układu
wykazuje

oddechowego,
właściwości

przeciwnowotworowe.
Wnioski: Dostępne dane wskazują, że płucnica islandzka Cetraria islandica
wykazuje liczne zastosowania lecznicze. Konieczne są dalsze badania
kliniczne celem ustalenia przydatności klinicznej płucnicy islandzkiej
Cetraria Islandia.
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Medical usage of Cetraria islandica
Introduction: Cetraria islandica is a fungus that belongs to the Parmeliaceae
family. It occurs in all continents, but in Poland is quite rare, covered by
species protection. Literature widely describes its healing properties.
Aim of the study: Analysis of contemporary data about the therapeutic
properties of Cetraria islandica.
Material and methods: Review of current literature.
Results:

Cetraria

islandica

exerts

antibacterial,

anti-inflammatory,

strengthening and antiemetic effects due to the content of substances such
as lichenine, isolichenin, hemicellulose, mucus, dyes, mineral salts and
organic acids. Extracts from Cetraria islandica are used in diseases of the
respiratory tract, the digestive system, skin ailments and it even shows anti cancer properties.
Conclusions: Available data indicate that Cetraria islandica has numerous
medical applications. Further clinical trials are necessary to determine the
clinical usefulness of the Cetraria islandica.
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Zastosowanie lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum)
w medycynie
Karolina Połetek, ka-mi-po@wp.pl, Wydział Lekarski, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.cm-uj.krakow.pl
Len zwyczajny (Linum usitatissimum) należący do rodziny lnowatych jest
znaną od tysięcy lat roczną rośliną oleodajną i włóknodajną mającą także
właściwości lecznicze.
W medycynie wykorzystywane są dojrzałe i wysuszone nasiona – siemię
lniane (Lini semen). Zawierają one duże ilości śluzowych polisacharydów
o dużej lepkości zbudowanych z kwasu galakturonowego, ksylozy, galaktozy
i ramnozy (6-10%), olej roślinny – kwas linolowy i alfa-linolenowy (35-45%),
białko (20-25%), błonnik (25%) a także fitosterole, enzymy, fenylokwasy,
witaminy (najwięcej niacyny 1,4mg/100g), sole mineralne oraz lecytynę.
Dzięki temu znajdują zastosowanie w leczeniu chronicznych zaparć,
objawów zespołu jelita drażliwego, kolek skurczowych i zapalenia uchyłków
jelita grubego, a także miejscowo w leczeniu stanów zapalnych. Śluz
wydzielany

przez

namoczone

w

wodzie

nasiona

działa

osłaniająco

i wspomaga leczenie stanów zapalnych i nieżytowych żołądka i jelit. Śluz
powoduje także zwiększenie objętości zawartości jelita grubego powodując
tym samym stymulację ruchów perystaltycznych i zmiękczenie stolca.
Zastosowanie lecznicze ma także olej lniany uzyskiwany przez tłoczenie
na zimno nasion lnu zwyczajnego. Używany jest do sporządzania niektórych
preparatów farmaceutycznych np. mazideł oraz wchodzi w skład preparatu
Linomag, który używany jest w oparzeniach, stanach pękania skóry,
wysypkach alergicznych, odleżynach.
Stosowanie lnu zwyczajnego jest bezpieczne i w zasadzie pozbawione
działań niepożądanych.
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The use of Linum usitatissimum in medicine
Linum usitatissimum – a member of the genus Linum in the family Linaceae is
an annual oleaginous and fiber-bearing plant known for thousands of years,
also having healing properties.
In medicine, ripe and dried seeds are used – flaxseeds. They contain large
amounts of high viscosity mucus polysaccharides composed of galacturonic
acid, xylose, galactose and rhamnose (6-10%), oil – linoleic and alphalinolenic acid (35-45%), protein (20-25%), fiber (25%) as well as phytosterols,
enzymes, phenylacids, vitamins (including niacin 1.4 mg / 100g), mineral
salts and lecithin.
As a result, they are used in the treatment of chronic constipation, irritable
bowel syndrome, colic pain and colon diverticulitis, as well as topically in the
treatment of skin inflammation. The mucus released by the seeds soaked in
water has a protective effect and helps in the treatment of inflammation of
the stomach and intestines. The mucus also increases the volume of the
contents of the large intestine, thereby stimulating peristaltic movements
and softening the stool.
Also linseed oil obtained by cold pressing of flax seed is used in medicine. It
is used to make some pharmaceutical preparations, eg liniment and is part of
the Linomag, which is used in burns, skin bursting, allergic rashes, pressure
ulcers.
The use of flax is safe and essentially free of side effects.
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Zastosowanie metyloksantyn w astmie
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
Mateusz Tomaszewski, mateusztomaszewskii@gmail.com, Katedra i Klinika
Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
www.umlub.pl
Tomasz Łupina, tomaszlupina@tlen.pl, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii
i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl
Paulina Terlecka, paulina.chwil@gmail.com, Katedra i Klinika Pneumonologii,
Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl
Marcin Kulczyński, mk.marcin.kulczynski@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, www.umlub.pl
Ewa
Piotrowska,
ewus.piotrowska@outlook.com,
www.dentalmed.pulawy.pl

Dental-Med

Puławy,

Z układem oddechowych związanych jest wiele chorób przewlekłych.
Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc to najczęstsze jednostki
chorobowe wśród tych prowadzących do obturacji dróg oddechowych. Astma
częściej stwierdzana jest u dzieci i kontrolowana zwykle nie prowadzi do
zgonu (zwłaszcza w krajach rozwiniętych), natomiast przewlekła obturacyjna
choroba płuc to dolegliwość postępująca, diagnozowana w starszym wieku,
najczęściej prowadząca do zgonu.
Cel tej pracy to analiza dostępnych doniesień naukowych na temat
możliwości zastosowania metyloksantyn w obu jednostkach chorobowych,
wpływie na przebieg i nasilenie objawów, ustalenie ich miejsca w leczeniu,
a także przytoczenie historycznego podejścia do zastosowania tych związków
w leczeniu. Na przestrzeni lat wiedza o skuteczności terapeutycznej tych
związków, a także ich zastosowanie zmieniały się. Obecnie największe
znaczenie

przypisuje

się

teofilinie,

często

stosowanej

zwłaszcza

w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Dużą rolę odgrywa jej działanie
przeciwzapalne,

immunomodulujące

i

bronchoprotekcyjne.

Największy

problem związany z jej stosowaniem to dość wąskie okno terapeutyczne.
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Methylxanthines in asthma
and chronic obstructive pulmonary disease
There are many chronic diseases of respiratory system. Asthma and chronic
obstructive pulmonary disease are the most common morbidities among
those leading to obstruction of airways. Asthma is mostly diagnosed in
children. Deaths because of that disease occur rarely when it is well
controlled. Chronic obstructive pulmonary disease is a progressing illness
most oftenly leading to death of patient. It is diagnosed mostly at older age.
Aim of this study was to analyse available scientific researches about
possibilities of using methylxanthines in treating both diseases, their impact
on course of the disease, evaluating their role in therapy and to present past
approach to using them as medications. Over the years knowledge of
therapeutic efficacy of methylxanthines and their usage in medicine were
changing. Nowadays theophylline is considered to have biggest meaning in
treatment, especially in chronic obstructive pulmonary disease. Its anti inflammation, immunomodulating and bronchoprotective activity plays
really big role. The most important trouble in using it is its narrow
therapeutic window.
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Zastosowanie spektroskopii EPR do badania właściwości
antyoksydacyjnych ekstraktów z Ostropestu plamistego
Joanna Caputa, joanna.caputa91@gmail.com, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Agnieszka Nikiel, anikiel@vp.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Barbara Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Spektroskopie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)
zastosowano do badania właściwości antyoksydacyjnych Ostropestu
plamistego. Badano oddziaływania naparu i odwaru z Ostropestu plamistego
z wolnymi rodnikami. DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylhydrazyl) jest modelowym
wolnym rodnikiem posiadającym niesparowany electron na atomie azotu.
Zostały porównane amplitudy widma EPR etanolowego roztworu DPPH
i entanolowego roztoru DPPH w kontakcie z poszczególnymi badanymi
ekstraktami.
Pomiary z wykorzystaniem spektroskopii elektronowego rezonansu
paramagnetycznego zostały wykonane za pomocą spektrometru firmy
RADIOPAN z modulacją pola wynoszącą 100 kHz. Widma EPR rejestrowano
numerycznie za pomocą oprogramowania firmy JAGMAR (Kraków).
Czętotliwość mikrofalową mierzono za pomocą miernika MCM101 firmy
EPRAD (Poznań). W celu uniknięcia nasyceń mikrofalowych linii widma
użyto niskiej mocy mikrofalowej wynoszącej 2.2 mW. Zaobserwowano, że
wygaszanie linii EPR DPPH zależy od rodzaju ekstraktu (napar czy odwar)
z Ostropestu plamistego. Badane ekstrakty różniły się siłą oddziaływania
z modelowym wolnym rodnikiem (DPPH). Badania wykazały przydatność
spektroskopii EPR do określania oddziaływania naparu i odwaru z Ostropestu
plamistego z wolnymi rodnikami.
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EPR spectroscopy applications to examination
of antioxidant properties of extracts
with Silybum marianum
The application of electron paramagnetic resonance (EPR) use to test the
antioxidative properties of the Silybum marianum. The interactions of
infusion and decoction of Silybum marianum with free radicals were
examined. DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) is a model of free radical
contain unpaired electron on nitrogen atom. The amplitude of the EPR
spectrum of solution of DPPH in ethanol and the EPR spectra of DPPH in the
individual extracts were compared.
The electron paramagnetic resonance measurements were done by the use of
RADIOPAN spectrometer with modulation of magnetic field 100 kHz. The
EPR spectra were numerically recorded by system of JAGMAR Firm (Kraków).
Microwave frequency was measured by MCM101 detector of EPRAD Firm
(Poznań). The low microwave power of 2.2 mW was used to avoid microwave
saturation of the spectral lines.
It was observed that the quenching of the EPR lines of DPPH depends on type
of extract (infusion or decoction) of Silybum marianum. The tested extracts
differed in scavenging activity of the model free radical (DPPH). The
usefulness of EPR spectroscopy to characterize the interactions of infusio n
and decoction of Silybum marianum with free radicals was proved.
Acknowledgements
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The interactions of the tested extracts with free radicals changes after
thermal treatment of the liquid samples.
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Aktywność przeciwutleniająca i przeciwzakrzepowa
ekstraktów z kasztanowca zwyczajnego
(Aesculus hippocastanum L.)
Paulina Marczuk, mmarczuk.paulina@gmail.com, Katedra Biochemii Ogólnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra
Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
www.biol.uni.lodz.pl
Aleksandra Owczarek, aleksandra.owczarek@umed.lodz.pl, Zakład Farmakognozji,
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.farmacja.umed.pl.
Stres oksydacyjny towarzyszący procesom zapalnym, osłabia działanie
fizjologicznych

komórkowych

i

osoczowych

mechanizmów

antyoksy-

dacyjnych.
Aktywacja

układu

hemostazy

na

skutek

działania

mediatorów

prozapalnych, a także uszkodzeń oksydacyjnych przyczynia się do zaburzenia
równowagi hemostatycznej w kierunku prozakrzepowym, co może skutkować
wystąpieniem zakrzepicy i uszkodzeniem niedotlenionych narządów. Dlatego
też, jednym z elementów proﬁlaktyki chorób układu krążenia jest stosowanie
naturalnych przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego. Praca obejmuje
omówienie

właściwości

przeciwutleniających

i

przeciwzakrzepowych

ekstraktów uzyskanych z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.).
Surowcem zielarskim są kora (Cortex Hippocastani), nasiona (Semen
Hippocastani), ale także kwiaty (Flos Hippocastani). Ekstrakty z kasztanowca
zawierają flawonoidy, saponiny, kumaryny, garbniki, czy fenolokwasy.
Terapeutyczne działanie kasztanowca jest głównie przypisywane obecności
escyny, odpowiadającej za większość jego właściwości leczniczych, takich jak
poprawa przepływu krwi (zmniejsza obrzęki), utrzymanie właściwego
napięcia naczyń krwionośnych, czy przyspieszanie usuwania zakrzepów krwi
w tkankach podskórnych.
Ekstrakty z kasztanowca są stosowane w fitoterapii europejskiej głównie
w celu poprawy przepływu krwi oraz jako środek przeciwzapalny. Większość
badań dotyczy escyny. Najnowsze badania wskazują także, że surowiec te
może być również cennym źródłem przeciwutleniaczy.
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Antioxidant and antithrombotic activity of chestnut
extracts (Aesculus hippocastanum L.)
Oxidative stress associated with inflammatory processes impairs the action
of physiological cellular and plasma antioxidant mechanisms.
Activation of the haemostatic system, induced by to the action of proinflammatory mediators, as well as oxidative damage contribute to the
disturbance of the hemostatic balance into prothrombotic tendencies which
may result in the occurrence of thrombosis and damage to the hypoxic
organs. Therefore, one of the elements of prevention of cardiovascu lar
diseases is the use of natural plant-derived antioxidants. The work briefly
reviews the antioxidant and anti-thrombotic properties of extracts, obtained
from horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.).
The herbal raw material is bark (Cortex Hippocastani), seeds (Semen
Hippocastani), but also flowers (Flos Hippocastani). Horse chestnut extracts
contain flavonoids, saponins, coumarins, tannins, or phenolic acids.
Therapeutic effects of horse chestnut are mainly attributed to the presence
of escin, which is responsible for the majority of its medicinal properties,
such as improving blood flow (reduces swelling), maintaining the proper
tension of blood vessels, or accelerating the removal of blood clots in the
subcutaneous tissues.
In European phytotherapy, horse chestnut extracts are mainly used to
improve blood flow and as an anti-inflammatory preparation. Most of the
research concerns escin. Recent studies also indicate that this raw material
can be also a valuable source of antioxidants.
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Akumulacja cyklitoli w pędach lucerny, kozieradki i gryki
Joanna Szablińska, joanna.szablinska@uwm.edu.pl, Katedra Fizjologii, Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet WarmińskoMazurski, uwm.edu.pl/katedrafbr
Monika
Ciak,
monika.ciak@uwm.edu.pl,
Katedra
Fizjologii,
Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet WarmińskoMazurski, uwm.edu.pl/katedrafbr
Lesław B. Lahuta, lahuta @uwm.edu.pl, Katedra Fizjologii, Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet WarmińskoMazurski, uwm.edu.pl/katedrafbr
D-pinitol i D-chiro-inozytol, cyklitole o prozdrowotnych właściwościach,
pozyskuje się głównie z soi i szarańczynu strąkowego. Alternatywnym
źródłem cyklitoli dla tych gatunków mogą być krajowe rośliny uprawne. Do
badań wytypowano lucernę siewną i kozieradkę pospolitą, jako gatunki
bogate w D-pinitol, a grykę zwyczajną – jako źródło D-chiro-inozytolu.
Podczas uprawy polowej analizowano (metodą GC-FID) zmiany w składzie
i zawartości cyklitoli (jak też innych cukrowców rozpuszczalnych) w pędach.
Podczas wzrostu i rozwoju roślin zawartość cyklitoli sukcesywnie rosła,
utrzymując się na wyższym poziomie w liściach niż w łodygach (blisko
o 50%), niezależnie od gatunku. W kozieradce i lucernie zawartość D-pinitolu
była znacznie wyższa (1-3% s.m.), niż D-chiro-inozytolu w gryce (do 0,3%).
Dodatkowo, w łodygach gryki obecny był D-pinitol w stężeniu blisko
o połowę niższym niż D-chiro-inozytol. Najwyższą zawartością cyklitoli
wyróżniały się kwiatostany (do 3,5% w lucernie, a 0,5% w gryce). Uzyskane
wyniki pozwalają na wytypowanie fazy rozwojowej i organów roślin
najbardziej przydatnych do wyodrębniania oraz wykorzystania ich jako
źródła prozdrowotnych cyklitoli.
Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Biostrateg II (nr Umowy BIOSTRATEG2/298205/
9/NCBR/2016).
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Accumulation of cyclitols in shoots of alfalfa,
fenugreek and buckwheat
D-pinitol and D-chiro-inositol, cyclitols with pro-health properties, are
obtained mainly from soybean and carob tree. National crops may be an
alternative source of cyclitols to these species. For the research, alfalfa and
fenugreek were selected as species rich in D-pinitol, and buckwheat
– as a source of D-chiro-inositol. During the field cultivation, changes in the
composition and content of the cyclitols (as well as other soluble
carbohydrates) in the shoots were analyzed (by GC-FID method). During the
growth and development of plants, the content of cyclitols increased
gradually, reaching a higher level in the leaves than in the stems (nearly
50%), regardless of the species. In fenugreek and alfalfa, the content of
D-pinitol was much higher (1-3% DW) than D-chiro-inositol in the
buckwheat (up to 0.3% DW). Additionally, D-pinitol was present in the
buckwheat stems in a concentration nearly half that of D-chiro-inositol. The
highest content of cyclitols was in inflorescences (up to 3.5% DW in alfalfa,
and 0.5% DW in buckweat). The obtained results allow the identification of
the development phase and plant organs most useful for isolation and use as
a source of pro-health cyclitols.
This

work

was

supported

by

the

grant

BIOSTRATEG2

(No

2/298205/9/NCBR/2016) awarded by the National Center for Research and
Development.
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Aloes – ozdoba czy panaceum?
Magda Fertlińska, magda.fertlinska@gazeta.pl, SKNCh Kollaps,
Biotechnologii i Nauk o Żywności; Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl/pl

Wydział

Ewelina Pietrzak, ewelinapietrzak@onet.eu, SKNCh Kollaps, Wydział Biotechnologii
i Nauk o Żywności; Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl/pl
Aloes jest rośliną znaną i stosowaną od tysięcy lat, wciąż jednak odkrywa
się jego zalety i wady. Celem pracy było dostarczenie informacji na temat
właściwości aloesu i jego wykorzystania w produkcji leków oraz kosmetyków.
Na posterze przedstawiono wiadomości dotyczące substancji czynnych, które
znajdują się w roślinie i ich wpływie na organizm człowieka, a także
informacje

o

wiadomościach

działaniu

leczniczym,

literaturowych.

W

opierając

się

opracowaniu

na

dostępnych

skupiono

się

na

najważniejszych cechach rośliny, które są wykorzystywane w medycynie
i kosmetologii, takich jak oczyszczanie organizmu, zmniejszanie stanów
zapalnych czy korzystny wpływ na skórę. Analizowano również, jak szerokie
zastosowanie ma aloes, skorzystano z jego właściwości nawet w przemyśle
tekstylnym.

Przedstawiono

zarówno

zalety,

jak

i

wady

stosowania

preparatów z aloesu. Sformułowano opinię, iż roślinę tę można określić
mianem panaceum ze względu na pozytywny wpływ na organizm ludzki.
Jednakże,

istnieją

również

przeciwwskazania

w

jego

długotrwałym

stosowaniu. Preparaty zawierające dodatek aloesu są bardzo powszechnym
wyposażeniem apteczki bądź kosmetyczki wielu konsumentów.
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Aloe – decoration or panacea?
Aloe is a well known and frequently used plant, yet its advantages and
disadvantages are still being learnt. The main goal of our work is to give the
information about properties of aloe and its usage in cosmetics and medicine
production. The poster presents information about the active substances of
this plant, their impact on human body and aloe’s healing effect on the basis
of available facts in the literature. Our work is focused on the most
important features of the plant which are used in medicine and cosmetology
such as a purification of an organism, a reduction of inflammation and
a positive effect on a skin. The using of the plant was analyzed. Aloe is also
used in a fashion industry. Our work shows both advantages and
disadvantages of using different compounds of aloe. There is an opinion that
this plant can be called a panacea because of its positive impact on human
body. However, there are some contraindications for using it in a long term
period of time. Compounds which contain an addition of aloe are very often
a part of first aid equipment or toiletry bag’s content.
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Analiza zawartości substancji biologicznie aktywnych
w kiełkach różnych gatunków roślin jadalnych
Aleksandra Wojewoda, aleksandra.wojewoda95@gmail.com, Studenckie Koło
Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – Sekcja Biochemiczna, Wydział Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
www.up.lublin.pl
Tomasz Wodyk, tomek674@poczta.onet.pl, Studenckie Koło Naukowe Biologów
i Hodowców Zwierząt – Sekcja Biochemiczna, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Daniel Stępniowski, danielste3@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Biologów
i Hodowców Zwierząt – Sekcja Biochemiczna, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Ewelina Cholewińska, ewelina.cholewinska@mailplus.pl, Katedra Biochemii
i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Anna
Stępniowska,
anna.stepniowska@up.lublin.pl,
Katedra
Biochemii
i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl
Katarzyna Ognik, kasiaognik@poczta.fm, Katedra Biochemii i Toksykologii,
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl
Kiełki roślin jadalnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem
konsumentów. Są składnikami wielu diet odchudzających, a także źródłem
wielu substancji biologicznie aktywnych. Celem pracy było porównanie
zawartości witaminy C, polifenoli oraz tiocyjanianów w kiełkach wybranych
gatunków roślin jadalnych. Kiełki kapusty czerwonej, słonecznika, brokułu,
pora, kolendry, buraka, rukoli, gorczycy, kukurydzy, lucerny, bazylii zielonej
i majeranku uprawiano przez okres dwóch tygodni. Zawartość witaminy C,
polifenoli

oraz

tiocyjanianów

oznaczono

przy

użyciu

metod

spektrofotometrycznych. Na podstawie uzyskanych badań stwierdzono, że
najwyższą zawartością witaminy C charakteryzowały się kiełki kapusty
czerwonej i gorczycy, natomiast najniższy poziom odnotowano w kiełkach
pora. Najwyższą zawartość polifenoli oznaczono w kiełkach kukurydzy
75

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Postery Naukowe

i gorczycy, najniższą zaś w kiełkach lucerny, majeranku i kolendry. Z kolei
najwyższy poziom tiocyjanianów stwierdzono w gorczycy i kukurydzy,
najniższą natomiast w kiełkach pora. Podsumowując kiełki gorczycy
i kukurydzy cechują się najwyższą zawartością antyoksydantów. Nie mniej
jednak zawierają wysoki poziom tiocyjanianów, które mogą negatywnie
wpływać na wchłanianie jodu w tarczycy. Najniższy poziom tiocyjanianów
zawierają kiełki pora i lucerny, jednakże cechuje je szczególnie niska
zawartość antyoksydantów.

Analysis of the content of biologically active substances
in sprouts of various edible plant species
The sprouts of edible plants are becoming more and more popular among
consumers. They are the ingredients of many slimming diets, as well as the
source of many biologically active substances. The aim of the study was to
compare the content of vitamin C, polyphenols and thiocyanates in sprouts
of selected edible plant species. Sprouts of red cabbage, sunflower, broccoli,
leek, coriander, beetroot, arugula, mustard, maize, alfalfa, green basil and
marjoram were grown for two weeks. The content of vitamin C, p olyphenols
and thiocyanates was determined using spectrophotometric methods. Based
on the obtained results, it was found that the highest content of vitamin C
was characterized in red cabbage and mustard sprouts, while the lowest level
was recorded in leek germs. The highest content of polyphenols was
determined in maize and mustard sprouts, while the lowest in alfalfa sprouts,
marjoram and coriander. In turn, the highest level of thiocyanates was found
in mustard and maize, while the lowest in leek sprouts. In summary, mustard
and maize sprouts are characterized by the highest content of antioxidants.
Nevertheless, they contain a high level of thiocyanates that can negatively
affect the absorption of iodine in the thyroid gland. The lowest levels of
thiocyanates

contain

leek

and

alfalfa

sprouts,

however,

characterized by a particularly low content of antioxidants.
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Antynowotworowe właściwości sulforafenu względem
komórek nowotworu płuca oraz szyjki macicy
Kamil Ryś, kamil.rys@onet.pl, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział
Biologii, Uniwersytet Gdański
Anna Pawlik, anna.pawlik@biol.ug.edu.pl, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Anna Herman-Antosiewicz, anna.herman-antosiewicz@biol.ug.edu.pl, Katedra
Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Nowotwory to duży problem medyczny i społeczny na całym świecie.
Onkologia molekularna skupia się na poszukiwaniach bezpiecznych metod
profilaktycznych

oraz

terapeutycznych

z

wykorzystaniem

związków

pochodzenia naturalnego. Takie podejście może wyeliminować objawy
niepożądane, które pojawiają się bardzo często przy użyciu tradycyjnych
metod leczenia.
Ostatnie badania wykazały, że izotiocyjaniany, czyli metabolity wtórne,
pochodzące z roślin kapustowatych, pozwalają na wyeliminowanie komórek
nowotworowych z różnych narządów.
Celem przedstawionych badań było sprawdzenie antynowotworowych
właściwości sulforafenu, czyli jednego z izotiocyjanianów wobec linii
komórkowych nowotworu płuca i szyjki macicy. Do badań wykorzystano test
MTT, cytometrię przepływowa, analizę western blotting, mikroskopię
fluorescencyjną oraz test klonogeniczności komórek.
Zgodnie z wynikami, badany fitozwiązek spowodował spadek żywotności
komórek, indukcję apoptozy, zahamowanie cyklu komórkowego, spadek
potencjału klonogenicznego oraz wzmożenie procesu autofagii.
Podsumowując,

sulforafen

nowotorowe, które jest

wykazuje

oparte

na

potencjalne

indukcji apoptozy

nowotworowych.
Źródło finansowania: Preludium 7 (2014/13/N/NZ3/0057)
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The anti-tumor properties of sulforaphene
against lung and cervical cancer cells
Cancer is a huge medical and social problem all over the world. Molecular
oncology focuses on the search for safe preventive and therapeutic methods
with the use of natural compounds. This approach can eliminate the side
effects that occur very often using traditional treatments.
Recent studies have shown that isothiocyanates, that is secondary
metabolites, derived from cruciferous plants, allow the elimination of cancer
cells from various organs.
The aim of the presented research was to verification the anti-cancer
properties of sulforaphene, which is one of the isothiocyanates in the lung
and cervical carcinoma cell lines. MTT test, flow cytometry, western blotting,
fluorescence microscopy and cell clonogenicity test were used for the this
study.
According to the results, the examined phytochemicals caused a decrease in
cell viability, induction of apoptosis, inhibition of the cell cycle, decrease of
clonogenic potential and enhancement of the autophagy process.
In summary, sulforaphen has a potential anti-tumor effect that is based on
the induction of apoptosis in cancer cells.
Source of financing: Preludium 7 (2014/13/N/NZ3/0057)
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Bioaktywne fenolowe składniki ekstraktów
z połonicznika – Herniaria polygama i H. incana
– wstępna ocena aktywności antyoksydacyjnej in vitro
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra
Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.
biol.uni.lodz.pl
Solomiia Kozachok, solomiia.kozachok@gmail.com, Zakład Biochemii i Jakości
Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy, Puławy, www.iung.pulawy.pl; Zakład Farmakognozji i Botaniki
Medycznej, Państwowy Uniwersytet Medyczny, Tarnopol, Ukraina, www.tdmu.edu.ua
Paweł Nowak, pawel.nowak@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www. biol.uni.lodz.pl
Wiesław Oleszek, wo@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,
www.iung.pulawy.pl
Połonicznik

(Herniaria

L.)

jest

dobrze

znany

w

europejskiej

etnomedycynie, jednak mechanizmy fizjologicznego działania tych roślin są
słabo poznane. Praca obejmuje ocenę in vitro działania antyoksydacyjnego
ekstraktów z połonicznika w układach doświadczalnych ludzkiego osocza
krwi oraz izolowanego fibrynogenu w warunkach stresu oksydacyjnego,
indukowanego 100 μM nadtlenoazotynem (ONOO-).
Efektywność działania ekstraktów oceniano poprzez pomiary poziomu
3-nitrotyrozyny oraz nadtlenków lipidów w osoczu krwi. Oksydacyjne
uszkodzenia fibrynogenu analizowano elektroforetycznie (SDS-PAGE).
Stosując techniki HR-QTOF-MS/MS i NMR składniki badanych ekstraktów
zidentyfikowano

jako

izomery

kwasów

ferulowo-,

kawowo-

i p-kumarowochinowych, którym towarzyszyły glikozydy flawonoidów takich
jak kwercetyna, izoramnetyna, kemferol i ramnocytryna (H. incana) lub
pochodne benzoilowe, prekursory herniaryny oraz herniaryna (H. polygama).
Badania wykazały, że ekstrakty (1-50 μg/ml) posiadają właściwości
przeciwutleniające i znacząco redukują oksydacyjne uszkodzenia osoczowych
lipidów i białek. Tworzenie 3-nitrotyrozyny było zmniejszone o ok. 35-60%,
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a peroksydacja lipidów o ok. 25-40%. Ekstrakty ograniczały również
częściowo oksydacyjne modyfikacje struktury fibrynogenu – tj. tworzenie
wielkocząsteczkowych agregatów białkowych. Uzyskane wyniki stanowią
obiecującą podstawę do dalszych badań aktywności biologicznej roślin
z rodzaju Herniaria.

Bioactive phenolic constituents of Herniaria polygama
and H. incana extracts – preliminary in vitro evaluation
of antioxidant properties
Herniaria species are well known in European ethnomedicine, however,
biochemical mechanisms of their physiological actions are poorly
recognized. This work assesses in vitro antioxidant actions of Herniaria
extracts in an experimental system of human blood plasma and isolated
fibrinogen, under the 100 μM peroxynitrite-induced oxidative stress.
The efficiency of extracts was estimated by measurements of prote in
3-nitrotyrosine and plasma lipid hydroperoxide levels. Oxidative stressinduced changes in fibrinogen structure were assessed by electrophoretic
analysis (SDS-PAGE).
Constituents of the fractions were identified as feruloyl-, caffeoyl- and
p-coumaroylquinic acids isomers together with flavonoid glycosides of
quercetin, isorhamnetin, kaempferol, rhamnocitrin (H. incana); benzoyl
derivatives, precursors of herniarin and herniarin were detected in
H. polygama using HR-QTOF-MS/MS and NMR techniques.
The study revealed that the extracts (1-50 μg/ml) had antioxidant properties
and significantly reduced the oxidative damage to plasma proteins and
lipids. The formation of 3-nitrotyrosine was reduced by 35-60%, and
peroxidation of plasma lipids was diminished by about 25-40%. Herniaria
extracts were also able to partly prevent oxidative modifications of
fibrinogen – i.e. formation of the high-molecular protein aggregates. The
obtained results constitute a promising background for further studies on
biological activity of Herniaria plants.
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Bogactwo i wszechstronne działanie alg
Patrycja Król, krol.patrycja10@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików
„Kollaps”, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Algi przynależą do taksonu roślin wielkości od mikroskopijnej do ponad
100 m występujących w wodach słodkich i słonych. Zalicza się do nich
między innymi zielenice i krasnorosty. Ich barwa jest wynikiem obecności
chlorofilu, ksantofili, karotenów i fikobiliny. Skład chemiczny alg i jego
bogactwo zależy od składników i czystości wody, w której rosną. W składzie
chemicznym alg znajdują się: mikroelementy w postaci kompleksów
metalicznych

oraz

kompleksów

z

poliwęglowodanami,

witaminy,

aminokwasy, mannitol, sorbitol, polifenole, barwniki, lipidy zawierające
NNKT z grupy n-3 i polisacharydy.
Ze względu na bogactwo i różnorodność składników algi wykazują
działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, hamują łojotok i inne problemy
cery tłustej. Obecność polifenoli zapobiega szkodliwemu działaniu promieni
UV. Dzięki zawartości peptydów i witamin nawilżają i uelastyczniają, a kwas
alginowy zwęża naczynka i leczy rumień. Komponenty alg (agar, alginian,
karagenian)

są

wykorzystywane

jako modyfikatory

reologii, przeciw-

utleniacze i środki wiążące wodę. W pracy przedstawiono możliwość
wykorzystania alg w różnych preparatach kosmetycznych i porównano żele
peelingujące, w których użyto alg i soli jako środków ściernych. Ocena
konsumencka obu preparatów pozwala stwierdzić, iż zastosowanie alg czyni
preparat delikatniejszym dla skóry oraz pozostawia miłe uczucie nawilżenia.
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The algae richness and versatility
The algae belong to the taxon of plants, from microscopic to over 100 m
growing both in freshwater and salt water. Among them are chlorophytes and
red algae. Their color results from the presence of chlorophyll, xanthophylls,
carotenes and phycobilin. The chemical composition of algae and its richness
depends on the ingredients and water purity which they grow in. The
chemical composition of algae includes: metal complexes and complexes
with polycarbohydrates micronutrients, vitamins, amino acids, mannitol,
sorbitol, polyphenols, dyes, lipids containing n-3 UFA and polysaccharides.
Due to the richness and diversity of ingredients, algae have a bactericidal
and anti-inflammatory effect, they inhibit seborrhea and other oily skin
problems. The presence of polyphenols prevents the harmful effects of UV
rays. The content of peptides and vitamins cause moisturizing and
toughening, and alginic acid narrows the cell and heals erythema. Algal
components (agar, alginate, carrageenan) are used as rheology modifiers,
antioxidants and water binding agents. The presentation submits the
possibility of using algae in various cosmetic preparations and compared
peeling gels which algae and salt were used in as abrasive agents. Both
preparations consumer assessment allows to conclude that the use of algae
makes the preparation more gentle on the skin and leaves a nice feeling of
hydration.
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Chrzan pospolity
– warzywo o dużym potencjale działań prozdrowotnych
Paulina Świderska, paulina_swiderska@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych
i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archtektury Krajobrazu, SGGW,
www.sggw.pl
Anna Pawełczak, anna_pawelczak@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych
i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archtektury Krajobrazu, SGGW,
www.sggw.pl
Janina Gajc-Wolska, janina_gajc_wolska@sggw.pl Katedra Roślin Warzywnych
i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archtektury Krajobrazu, SGGW,
www.sggw.pl
W

pracy

przedstawiono

przegląd

badań

dotyczących

właściwości

prozdrowotnych chrzanu – rośliny znanej od wieków jako środek pozwalający
utrzymać zdrowie i dobrą kondycję.
Chrzan

pospolity

kapustowatych.

jest

Właściwości

rośliną

wieloletnią,

korzeni

chrzanu

należącą
wiązane

są

do

rodziny

z

wysoką

zawartością witaminy C (zawartość tej witaminy może wynosić 77,65-138,44mg%
w przeliczeniu na 100 g świeżej masy korzenia) i witamin z grupy B,
glukozynolanów – związków o charakterze glikozydów bogatych w siarkę
(synigryna), sterole (ß-sitosterol, kampesterol, cholesterol (śladowe ilości))
oraz

kwasów

(linolowy,

linolenowy,

laurynowy,

stearynowy,

palmitooleinowy). Ponadto w korzeniach chrzanu obecne są polifenole takie
jak rutyna, kwas chlorogenowy, kwas galusowy oraz katechiny.
Korzenie chrzanu znane są i lubiane ze względu na ostry smak, który
warunkowany jest obecnością kilkunastu związków smakowo-zapachowych
z grupy glukozynolanów. Największą rolę wśród nich odgrywa izotiocyjanian
allilu, który powstaje w momencie mechanicznego uszkodzenia korzenia
– dochodzi wtedy do rozkładu sinigryny w obecności enzymu mirozynazy.
Chrzan zalecany jest jako środek diuretyczny, ułatwiający trawienie oraz
grzybobójczy i bakteriobójczy. Obecność witaminy C, glukozynolanów
i związków polifenolowych odpowiada za aktywność przeciwutleniającą tego
warzywa.
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Horseradish – vegetable with a high potential
for pro-health activities
The paper presents a review of research on horseradish properties – a plant
known for centuries as a means to maintain health and good condition.
Horseradish is a perennial plant belonging to the Brassica family. The
properties of horseradish roots are associated with a high content of vitamin
C (the content of this vitamin can be 77.65-138.44 mg% based on 100 g fresh
root mass) and B group vitamins, glucosinolates – compounds rich in sulfurrich glycosides (synigrin), sterols (ß-sitosterol, campesterol, cholesterol
(trace amounts) and acids (linoleic, linolenic, lauric, stearic, palmitoolein).
Moreover, polyphenols such as rutin, chlorogenic acid, gallic acid and
catechins are present in the horseradish roots.
Horseradish roots are known and liked because of their acute taste, which is
conditioned by the presence of several flavors from the glucosinolate group.
The most important role among them is allyl isothiocyanate, which is formed
at the time of mechanical root damage – then, the sinigrin breaks down in
the presence of the myrosinase enzyme.
Horseradish is recommended as a diuretic, which facilitates digestion and
fungicide and bactericidal. The presence of vitamin C, glucosinolates and
polyphenol compounds are responsible for the antioxidant activity of this
vegetable.
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Fitohormony i fitosterole w eliksirach młodości
Patrycja Dziemidowicz, patrycja_dziemidowicz@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe
Chemików Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
www.binoz.p.lodz.pl
Paulina Majda, paulam095@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl
W dzisiejszych czasach ludzie przywiązują dużą wagę do swojego wyglądu.
Starają się poprawić swoją urodę za pomocą różnego rodzaju kosmetyków,
czy to upiększających czy też pielęgnacyjnych. Prężnie rozwijający się
przemysł kosmetyczny daje wiele możliwości, dzięki czemu można stosować
preparaty, które opóźnią proces starzenia się skóry będący nieodzownym
etapem życia każdego człowieka. Potocznie takie preparaty nazywane są
eliksirami młodości. Aktualnie na rynku można znaleźć wiele różnych
produktów przeciwstarzeniowych, natomiast wiele osób stara się wybierać
takie

preparaty,

które

są

bogate

w

surowce

roślinne.

Fitosterole

i fitohormony, jako substancje pozyskiwane z roślin, są zaliczane do tego
typu surowców. Fitosterole to steroidy roślinne, mające podobną budowę do
cholesterolu, będącego sterolem zwierzęcym. Znalazły one wykorzystanie
w eliksirach młodości w szczególności dzięki właściwościom analogicznym
do cholesterolu oraz możliwości pobudzania syntezy głównego białka skóry
–

kolagenu.

Natomiast

fitohormony

są

substancjami

chemicznymi

znajdującymi sie w merystemach wierzchołkowych roślin, które regulują ich
wzrost. Sprawiają one, że światło naczyń krwionośnych ulega rozszerzeniu,
dzięki

czemu

skóra

staje

się

odżywiona

i

lepiej

ukrwiona.

przygotowano w oparciu o przegląd literatury z ostatnich kilku lat.
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Plant hormones and phytosterols in elixirs of youth
Nowadays, people attach great importance to their appearance. They try to
improve their beauty by using various types of cosmetics, beautifying or
caring. The rapidly growing cosmetic industry offers many possibilities,
people can use preparations that will delay the aging process of the skin
which is an indispensable part of every human life.
Colloquially, this type preparations are called elixirs of youth. Currently
there are many different anti-ageing products in the cosmetic industry.
Presently there is a trend for natural cosmetics. Phytosterols and plant
hormones are substances obtained from plants. Phytosterols are plant
steroids, which have a similar structure to cholesterol, which is an animal
steroid. They have found use in the elixirs of youth, because phytosterols
have analogous properties of cholesterol and the possibility of stimulating
the synthesis of the main protein of the skin – collagen. On the other hand,
plant hormones are chemical substances in the apex meristems of plants that
regulate their growth. Plant hormones make the light of the blood vessels
expand, these properties leads the skin to become nourished and better
supplied with blood. The work was prepared based on a review of literature
from the last few years.
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Indukcja apoptozy przez ekstrakt z korzeni
transformowanych i nietransformowanych Salvia
miltiorrhiza Bunge na drodze uszkodzeń DNA
w komórkach glejaka ludzkiego
Karol Górski, karol.gorski@stud.umed.lodz.pl, Zakład Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
www.farmacja.umed.pl
Ewa Skała, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tomasz Kowalczyk, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
Przemysław Sitarek, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Szałwia czerwonokorzeniowa (Salvia miltiorrhiza Bunge) jest chińską
rośliną farmakopealną, należącą do rodziny Lamiaceae. Jest to gatunek
stosowany od tysiecy lat w tradycyjnej medycynie chińskiej ze względu na
korzenie, które są cennym surowcem leczniczym, Salviae miltiorrhizae radix
(potocznie zwanym Danshen) zawierającym lipofilowe diterpeny abietanowe
– tanszinony oraz hydrofilowe kwasy fenolowe i ich pochodne. Surowiec ten
posiada szerokie spektrum działania biologicznego, między innymi są to
właściwości

przeciwutleniające,

przeciwwirusowe,

przeciwpłytkowe czy

przeciwzapalne. Badania z ostatnich lat wykazały, że związki obecne
w korzeniach

tego

gatunku

posiadają

działanie

przeciwnowotworowe

zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo.
Celem badań było wykazanie właściwości cytotoksycznych korzeni Salvia
miltiorrhiza wobec komórek glejaka ludzkiego (w IV stadium). W badaniach
zostały użyte dwa etanolowe ekstrakty z korzeni tego gatunku pochodzące
z kultur in vitro: z korzeni nietransformowanych i korzeni transformowanych
uzyskanych

po

transformacji

rhizogenes.

Transformację

genetycznej

korzeni

przy

potwierdzono

użyciu
metodą

Agrobacterium
PCR.

Efekt

cytotoksyczny na ludzkie komórki glejaka wykazano testem MTT. Ponadto,
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odnotowano, że oba ekstrakty indukowały apoptozę poprzez wzrost poziomu
reaktywnych form tlenu (ROS) oraz wzrost uszkodzeń DNA, oszacowanych
metodą Comet assay, przy czym silniejsze właściwości wykazywał ekstrakt
z korzeni transformowanych.

Transformed and non-transformed root extracts
of Salvia miltiorrhiza induce apoptosis via DNA damage
in glioma cancer cells
Salvia miltiorrhiza Bunge is a traditional Chinese medical herb with 1000
years of clinical application belonging to the family Lamiaceae. The precious
raw material is Salviae miltiorrhizae radix, also known as Danshen. The major
groups of secondary metabolites are the lipophilic abietane diterpenoids
– tanshinones and the hydrophilic phenolic acids and their derivatives.
S. miltiorrhiza roots have reported various biological properties, such as
antioxidative, antivial, antimicrobial, antiplatelet or anti-inflammation.
Recent data have showed that its compounds reveal potent anticancer
activities both in vitro and in vivo studies.
The aim of the study was to show the cytotoxic activity of Salvia miltiorrhiza
roots on human glioma cells (in IV grade). In the study was used two
ethanolic extracts from the roots of this species derived from in vitro
cultures: from untransformed roots and transformed roots obtained after
genetic

transformation

using

Agrobacterium

rhizogenes.

The

roots

transformation was confirmed by PCR method. The cytotoxic effect on
human glioma cells was demonstrated by the MTT test. Our results showed
that both extracts revealed the ability to induce apoptosis by increase the
reactive oxygen species (ROS) level and DNA damage, but the stronger effect
was observed after treatment with the transformed root extracts. ROS
(reactive oxygen species) levels were determined in glioma cells by
quantifying with DCFH-DA. DNA damage was estimated by the Comet assay.
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Oleje roślinne jako źródło witaminy E
Agnieszka Trela, Agnieszka.Trela@fis.agh.edu.pl, Katedra Fizyki Medycznej
i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków,
www.ftj.agh.edu.pl
Renata Szymańska, Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl, Katedra Fizyki Medycznej
i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków,
www.ftj.agh.edu.pl
Witamina E to kompleks natywnych związków roślinnych o silnym
działaniu antyutleniającym. Do grupy tej należą α, β, γ i δ-tokoferole,
analogiczne

tokotrienole

oraz

plastochromanol.

Szczególnie

bogatym

źródłem tych związków są oleje roślinne. Co więcej, z olejów mniej znanych
gatunków

roślin

można

wyizolować

znaczne

ilości

tokotrienoli

i plastochromanolu – pochodnych witaminy E o dużo wyższej aktywności
antyoksydacyjnej niż tokoferole.
Celem badania była analiza ilościowa oraz jakościowa związków
kompleksu witaminy E w olejach wybranych gatunków roślin, także tych
mniej

znanych.

Rozdział

oraz

identyfikacja

została

przeprowadzona

z wykorzystaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
z detekcją fluorescencyjną.
Przeprowadzona analiza pokazała, że oleje roślinne stanowią bogate
źródło witaminy E, w tym mniej rozpowszechnionych i znanych związków
– tokotrienoli i plastochromanolu. Udział jakościowy i ilościowy homologów
witaminy E w poszczególnych olejach jest silnie zróżnicowany. Dodatkowo
zaobserwowano, że oleje zawierają inne, niezidentyfikowane dotychczas
pochodne związków z tej grupy. Znajomość składu jakościowego kompleksu
witaminy E w olejach roślinnych stwarza nowe możliwości wykorzystania
tych silnych antyutleniaczy roślinnych m.in. w farmacji, medycynie czy
produkcji żywności.
Badania

zostały

sfinansowane

z

grantu

Sonata

UMO-2015/19/

D/NZ9/00060 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz z Projektu
EU POWR.03.02.00-00-I004/16.
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Plant oils as a source of vitamin E
Vitamin E is a complex of native plant compounds with a strong antioxidant
activity. This group includes α, β, γ and δ-tocopherols, analogous
tocotrienols and plastochromanol. Plant oils are particularly rich source of
these compounds. Moreover, a significant amount of tocotrienols and
plastochromanol - vitamin E derivatives with a much higher antioxidant
activity than tocopherols, can be isolated from the oils of less known plant
species.
The aim of this study was the quantitative and qualitative analysis of vitamin
E complex in oils of selected plant species, including less known ones.
Separation and identification was performed using high-performance liquid
chromatography (HPLC) with fluorescence detection.
The analysis showed that plant oils are a rich source of vitamin E, including
less widespread and known compounds – tocotrienols and plastochromanol.
The qualitative and quantitative contribution of vitamin E homologues in
particular oils is different. In addition, our study has shown that the oils
contain other, unidentified derivatives of compounds from this group.
Knowledge of the qualitative composition of the vitamin E compl ex in plant
oils creates new opportunities for the use of these strong plant antioxidants
in pharmacy, medicine or food production.
This study was supported by Sonata grant UMO-2015/19/D/NZ9/00060
obtained from the National Science Centre and by the EU Project
POWR.03.02.00-00-I004/16.
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Perspektywy terapeutyczne zastosowania fitokannabinoli
Ewa Syta, ewa.syta@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Paulina Kazimierczak, paulina.kazimierczak@umlub.pl,
Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra

i

Zakład

Grażyna Ginalska, grazyna.ginalska@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii
i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Odkrycie endogennego systemu kannabinoidowego przyczyniło się do
rozwoju

badań

nad

farmakologią

i

potencjałem

terapeutycznym

kannabinoidów. Receptory kannabinoidowe są rozmieszczone w ośrodkowym
układzie nerwowym i wielu tkankach obwodowych, w tym w układzie
odpornościowym, układzie rozrodczym, przewodzie pokarmowym, zwojach
współczulnych,

gruczołach

dokrewnych,

tętnicach,

płucach

i

sercu.

Głównymi endokannabinoidami są: etanoloamid arachidonoilu (anandamid)
i 2-arachidonyloglicerol(2-AG) pochodne kwasu arachidonowego, które są
wytwarzane przez rozszczepianie membranowych prekursorów lipidów.
Kannabinoidy
wykazują

pochodzenia

m.in.

roślinnego

działanie

mają

znaczenie

immunosupresyjne,

terapeutyczne,
przeciwzapalne,

przeciwbólowe, pobudzają apetyt, rozszerzają oskrzela dzięki czemu mogą
być pomocne w leczeniu astmy. Ponadto, w przypadku choroby Alzheimera
i Parkinsona, pełnią funkcję neuroprotekcyjną. Są stosowane jako leki
w takich schorzeniach jak padaczka, stwardnienie rozsiane, nowotwory oraz
zaćma. Zastosowanie fitokannabinoli w lecznictwie to nadzieja na skuteczną
i bezpieczną terapię, którą obecnie w Polsce ograniczają aspekty legislacyjne,
a import farmaceutyków generuje wysokie koszty związane z terapią.
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Therapeutic perspectives for the use of phytocannabinols
The discovery of the endogenous cannabinoid system contributed to the
development of research on pharmacology and therapeutic potential of
cannabinoids. Cannabinoid receptors are found in the central nervous system
and in a number of peripheral tissues, including in the immune system,
reproductive system, digestive tract, sympathetic ganglia, endocrine glands,
arteries, lungs and heart. The main endocannabinoids are: arachidonyl
ethanolamide (anandamide) and 2-arachidonylglycerol (2-AG) arachidonic
acid derivatives, which are produced by splitting membrane lipid precursors.
Vegetable

cannabinoids

are

of

therapeutic

importance,

such

as

immunosuppressive, anti-inflammatory and analgesic effects, they stimulate
appetite and widen the bronchia, thus they may be helpful in the treatment
of asthma. Moreover, in the case of Alzheimer's and Parkinson's disease, they
have a neuroprotective function. They are used as medication for conditions
such as epilepsy, multiple sclerosis, cancer and cataract. The use of
phytocannabinols in treatment is a hope for effective and safe therapy,
which is currently limited in Poland by legislative aspects, and the import of
pharmaceuticals generates high therapy costs.
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Plonowanie ziemniaka
w zależności od nawożenia dolistnego
Małgorzata
Cieciura-Olczyk,
malgorzata.cieciura@upwr.edu.pl,
Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut

Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia wysokich plonów dobrej
jakości jest zrównoważone zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe
w czasie całego okresu wegetacji. Deficyt jednego lub kilku składników
pokarmowych może oznaczać wyraźny spadek plonu i pogorszenie jakości
produktu. W uprawie ziemniaka zaleca się stosowanie nawozów naturalnych,
mineralnych

oraz

dolistnych.

Nawożenie

dolistne

jest

zabiegiem

interwencyjnym mającym na celu uzupełnienie niezbędnych składników
pokarmowych i nie może zastąpić podstawowego nawożenia mineralnego.
Celem pracy było określenie wpływu dokarmiania dolistnego siarczanem
magnezu i borem na produkcyjność odmiany Vivaldi. Uprawa ziemniaka
zlokalizowana była na glebie klasy bonitacyjnej IIIa kompleksu pszennego
dobrego. Wiosną wysiano nawóz NPK „Polifoska 6” w ilości 300 kg . ha-1 oraz
„Mocznik” w dawce 150 kg . ha-1 . Nawożenie dolistne stosowano w okresie
kwitnienia oraz w dwa tygodnie po pierwszym zabiegu. Czynnikiem były dwie
dawki nawozów dolistnych aplikowanych dwukrotnie w okresie wegetacji.
Najwyższy plon ogólny uzyskano pod wpływem nalistnego nawożenia
siarczanem magnezu i borem w wyższej dawce.
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Potato yielding depending on foliar fertilization
One of the basic conditions for achieving high yields of good quality is the
balanced supply of plants with nutrients during the whole growing season.
The deficiency of one or several nutrients mean a significant decrease in
yield and deterioration of the product's quality. In the potato cultivation, the
use of natural, mineral and foliar fertilizers is recommended. Foliar
fertilization is an intervention aimed at supplementing the necessary
nutrients and can not replace the basic mineral fertilization. The purpose of
the work was to determine the effect of foliar nutrition with magnesium and
boron sulfate on the productivity of the Vivaldi variety. Potato cultivation
was located on the soil of bonitation class IIIa of the good wheat complex. In
spring, NPK „Polifoska 6” was fertilized in an amount of 300 kg.ha-1 and
„Mocznik” in a dose of 150 kg . ha-1. Foliar fertilization was applied during
flowering and two weeks after the first treatment. The highest total yield was
obtained under the influence of foliar fertilization with magnesium sulfate
and boron in the higher dose.
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Porównawcza analiza proteomiczna lateksu rośliny
leczniczej glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.)
zakażonej i niezakażonej wirusem przy użyciu
elektroforezy dwukierunkowej 2-D
Michalina Krakowiak, m.n.krakowiak@gmail.com, studentka I roku Biotechnologii
UAM, laureatka BESTStudentGRANT, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, www.biologia.amu.edu.pl
Robert Nawrot, rnawrot@amu.edu.pl, Zakład Wirusologii Molekularnej, Instytut
Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, www.robertnawrot.eu
Sok mleczny pozyskiwany z rośliny leczniczej glistnik jaskółcze ziele
(Chelidonium majus L.), należącej do rodziny Papaverceae, jest wydzieliną
o charakterze lateksu bogatą w substancje biologicznie aktywne, takie jak
alkaloidy,

flawonoidy,

z odpowiedzią

obronną

kwasy
na

fenolowe,

działanie

a

także

patogenów.

białka
Celem

związane

pracy

było

porównanie profili białkowych lateksu rośliny zdrowej oraz zakażonej
wirusem uzyskanych przy użyciu elektroforezy dwukierunkowej (2-DE).
Rośliny inokulowano zawiesiną szczepów potywirusa (PVY Ny/LW) i zbierano
ich lateks, z którego izolowano białka metodą TCA/aceton. Analiza profili
2-D z roślin zakażonych wykazała zmienioną zawartość białek związanych
z patogenezą (PR), wiążących kwasy nukleinowe, występujących również
w lateksie roślin zdrowych. Białka te związane są z odpowiedzią obronną
rośliny

na

zakażenie,

zatem

prawdopodobnie

mają

właściwości

przeciwwirusowe. Mogą przez to wpływać na zwiększenie potencjału
leczniczego C. majus. Analizę planuje się rozszerzyć o identyfikację białek
o zmienionej ekspresji. Pozwoli to wytypować potencjalne nowe cząsteczki
o możliwym zastosowaniu w leczeniu chorób wirusowych u ludzi, takich jak
zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV).
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Comparative proteomic analysis of the latex of virus
infected and non-infected medicinal plant
Greater Celandine (Chelidonium majus L.)
using 2-D electrophoresis
Medicinal plant Greater Celandine (Chelidonium majus L.) belongs to
Papaveraceae family. Its milky sap comprises latex-related exudate, which is
rich in biologically active substances, like alkaloids, flavonoids, fenolic acids
and defense-related proteins with antipathogenic activities. The aim of the
study was to compare protein profiles of the latex of a healthy and virusinfected plant obtained using two-dimensional electrophoresis (2-DE).
Plants were inoculated with a suspension of potyvirus strains (PVY Ny/LW)
and their latex was collected, from which proteins were isolated using
TCA/acetone method. Analysis of 2-D profiles from infected plants showed
altered

expression

of

nucleic

acid

binding

proteins

belonging

to

pathogenesis-related (PR) family, also found in latex of healthy plants. These
proteins are associated with plant defense response against viral infection,
so they have possible antiviral properties, thus increasing the curing
potential of C. majus. The analysis is planned to be extended to the
identification of proteins with altered expression. This will allow to identify
potential new molecules with possible use in the treatment of viral diseases
in humans, such as human papillomavirus (HPV) infections.
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Potencjał przeciwcukrzycowy Morwy białej – Morus alba L.
Bartosz Pierzycki, bartosz-p95@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Izabela Szumełda, izabelaszumelda@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Iwona
Piątkowska-Chmiel,
iwona.piatkowska-chmiel@umlub.pl,
opiekun
Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Cukrzyca (DM, diabetes mellitus) jest jedną z najgroźniejszych chorób
cywilizacyjnych na świecie, a wynikające z niej powikłania są jedną
z najczęstszych przyczyn zgonu pacjentów. Szacuje się, że aktualnie na
cukrzycę choruje około 350 mln osób na świecie. Przewiduje się, że do 2030
roku liczba chorych przekroczy 400 mln. W sytuacji rosnącej zachorowalności
niezmiernie ważne jest poszukiwanie nowych substancji o potencjalnym
działaniu przeciwcukrzycowym, które mogłyby ograniczać postęp choroby
oraz ilość powikłań mikro- i markronaczyniowych.
Celem

naszej

pracy

była

ocena

przeciwcukrzycowego

potencjału

preparatów Morwy białej. Z licznych danych literaturowych wynika, że
ekstrakty z morwy białej stanowią skuteczny środek wspomagający leczenie
cukrzycy typu 2. Zarówno badania doświadczalne i kliniczne wskazują na
wysoką skuteczność wyciągów z morwy białej w kontroli poposiłkowej
glikemii. U zwierząt doświadczalnych z wyindukowaną cukrzycą i poddanych
działaniu ekstraktów morwy białej obserwowano regenerację komórek β
trzustki oraz przywrócenie ich funkcji sekrecyjnych.
Morwa biała stanowi źródło cennych związków biologicznie czynnych,
które odgrywają ważną rolę w uzupełniającej i/lub wspomagającej terapii
cukrzycy.
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The antidiabetic potential of White Mulberry
– Morus alba L.
Diabetes (DM, diabetes mellitus) is one of the most dangerous civilization
diseases in the world, and its complications are one of the most common
causes of death. It is estimated that currently about 350 million people suffer
from diabetes in the world. It is anticipated that by 2030 the numbe r of
patients will exceed 400 million. In a situation of increasing morbidity, it is
extremely important to look for new substances with potential antidiabetic
action that could limit the progression of the disease as well as the number
of micro- and macrovascular complications.
The aim of our work was to evaluate the antidiabetic potential of White
Mulberry extracts. Numerous literature data show that White Mulberry
extracts are an effective adjuvant for the treatment of type 2 diabetes. Both
experimental and clinical studies indicate high efficacy of White Mulberry
extracts in postprandial glycemic control. In our study animals with induced
diabetes and treated with White Mulberry extracts, regeneration of
pancreatic β cells as well as restoration of their secretory functions were
observed.
White Mulberry is a source of valuable biologically active compounds that
play an important role in the complementary and/or supportive treatment of
diabetes.
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Rabarbar (Rheum L.)
– możliwość wykorzystania w kosmetyce
Katarzyna Chrustowska, katarzyna.chrustowska95@gmail.com, Studenckie Koło
Naukowe Chemików Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika
Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl
Klaudia Woźniak, klaudia.wozniak.95@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemików
Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,
www.binoz.p.lodz.pl
Znane od tysięcy lat ekstrakty roślinne w obecnych czasach znalazły
również zastosowanie w preparatach kosmetycznych. Ze względu na dużą
zawartość substancji aktywnych, preparaty z ich udziałem są chętnie
wybierane przez konsumentów. W pracy przedstawiono informacje dotyczące
rabarbaru i jego ekstraktu glikolowego opierając się na dostępnych źródłach
literaturowych. Użyty ekstrakt charakteryzuje się ciemno zieloną barwą
i lekko kwasowym pH, zbliżonym do pH skóry.
W części praktycznej wykonano krem lekki i żel do mycia z dodatkiem
ekstraktu z rabarbaru. Jego stężenie dobierano tak, by kolor finalnych
produktów

był

akceptowany

przez

probantów.

Następnie

produkty

przebadano pod względem wybranych właściwości fizykochemicznych,
stabilności oraz poddano je testom konsumenckim.
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zielona barwa preparatów
emulsyjnych ma istotne znaczenie dla konsumentów. Ekstrakt nie wpływa na
zapach finalnego produktu, co daje możliwość wykorzystania dowolnych
kompozycji zapachowych w preparatach kosmetycznych. Surowiec nie
wpływa negatywnie na stabilność kosmetyków i większości z badanych cech
fizykochemicznych. Konsumenci ocenili obydwa preparaty pozytywnie,
zaznaczając, że zastosowanie rabarbaru w kosmetyce jest czymś oryginalnym
i zachęcającym do użytkowania.
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Rhubarb (Rheum L.)
– the possibility of using in cosmetics
Plant extracts are known for thousands of years. Nowadays, they also find
application in cosmetic preparations. Due to the high content of active
substances, preparations with their participation are willingly chosen by
consumers. This scientific work presents information about rhubarb and its
glycol extract, based on available literature sources. The used extract is
characterized by a dark green color and a slightly acidic pH, close to the pH
of the skin.
In the practical part, a light cream and a washing gel with different addition
of a rhubarb extract were made. Final concentrations were selected so that
the color of the final products was accepted by the probands. The products
were then tested for selected physicochemical properties, stability and
subjected to consumer tests.
The obtained results allowed to conclude that the green color of emulsion
preparations is important for consumers. The extract does not affect the
smell of the final product, which gives the possibility of using any fragrance
compositions in cosmetic preparations. The raw material does not adversely
affect the stability of cosmetics and most of the physicochemical properties
studied. Consumers assessed both preparations positively, noting that the
use of rhubarb in cosmetics is something original and encouraging to use .

100

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Lublin, 25 maja 2018 r. Postery Naukowe

Resweratrol – zastosowanie w leczeniu chorób
o podłożu neurodegeneracyjnym
Izabela Szumełda, izabelaszumelda@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Mariola Herbet, mariola.herbet@umlub.pl, Katedra i Zakład Toksykologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Magdalena Izdebska, magdalena.izdebska@umlub.pl,
Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra

i

Zakład

W ostatnich latach trwają intensywne poszukiwania substancji o działaniu
neuroprotekcyjnym – chroniącym komórki neuronalne przed uszkodzeniami
prowadzącymi do ich obumierania. Ze względu na wielokierunkowy
mechanizm

działania

właściwości

takie

wykazują

związki

fenolowe

pochodzenia roślinnego. Resweratrol (3,5,4’-trihydroksy-trans-stilben) jest
naturalną

fitoaleksyną,

polifenolową

pochodną

stilbenu

występującą

w konformacji cis lub trans. Źródłem resweratrolu są winogrona, korzeń
rdestowca ostrokończystego oraz owoce jagodowe (m.in. morwa, borówki,
maliny).
Resweratrol

uczestniczy

w

aktywacji

NAD+-zależnych

deacetylaz

histonowych zwanych sirtuinami. Sirtuiny (najważniejsze z nich jest białko
SIRT1) biorą udział w hamowaniu stanów zapalnych oraz w zwiększaniu
neuroplastyczności.

Jest

neurodegeneracyjnych,

to
w

szczególnie
których

ważne

obserwuje

w

aspekcie

chorób

się

utratę

kolców

dendrytycznych, spadek plastyczności synaptycznej oraz przewlekłe stany
zapalne. Wykazano, że resweratrol ma działanie neuroprotekcyjne, ponieważ
osłabia toksyczność β-amyloidu w hipokampie szczurów oraz hamuje
cyklooksygenazę COX-2. Aktywuje czynniki zapobiegające działaniu wolnych
rodników, co ochrania komórki mikrogleju. Obecnie prowadzone są badania
nad rolą resweratrolu w terapii schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak
depresja, choroba Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona.
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Resveratrol – application in the treatment
of neurodegenerative diseases
In recent years, intensive search for a substance with neuroprotective action
is conducted – especially for one that could protect neuronal cells from
damage leading to their death. Thanks to the multidirectional mechanism of
action, such properties are exhibited by phenolic compounds of plant origin.
Resveratrol (3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbene) is a natural phytoalexin,
a polyphenol derivative

of

stilbene

present

in

either cis

or

trans

conformation. Resveratrol is found in grapes, the root of the Polygonum
cuspidatum, and berries (including mulberry, blueberries, raspberries).
Resveratrol participates in the activation of NAD+-dependent histone
deacetylases called sirtuins. Sirtuins (the most important of which is the
SIRT1 protein) are involved in the inhibition of inflammation and in
increasing neuroplasticity. This is particularly important in the aspect of
neurodegenerative diseases in which the loss of dendritic spines is observed,
decrease in synaptic plasticity and chronic inflammation. Resveratrol proved
the exhibit neuroprotective effects because it reduces β-amyloid toxicity in
the rat hippocampus and inhibits cyclooxygenase COX-2. It activates agents
that prevent the action of free radicals, which protects microglia cells.
Current studies are focused on the role of resveratrol in the treatment of
neurodegenerative diseases such as depression, Alzheimer's, Parkinson's and
Huntington's.
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Rośliny egzotyczne
jako źródło substancji psychoaktywnych
Katarzyna Leśniak, katarzyna.lesniak95@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Róża Karasińska, roza.karasinska7@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Izabela Szumełda, izabelaszumelda@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Monika Gawrońska-Grzywacz, monika.grzywacz@umlub.pl, Katedra i Zakład
Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Wśród substancji wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy,
oprócz związków syntetycznych, wyróżnione mogą być także takie, które
mają

pochodzenie

naturalne.

Substancje

psychoaktywne

występują

w roślinach egzotycznych, takich jak: Catha edulis, Peganum harmala,
Argyreia nervosa, Salvia divinorum, Psychotria viridis czy Banisteriopsis caapi.
Rośliny te pochodzą z miejsc o klimacie równikowym i okołozwrotnikowym,
gdzie są wykorzystywane przez rdzennych mieszkańców. W Europie są
zazwyczaj stosowane nielegalnie w celach rekreacyjnych. Związki czynne,
które znajdują się w tych roślinach mają działanie odurzające, najczęściej
psychostymulujące i/lub halucynogenne. Są to: katynon, dimetylotryptamina
(DMT), kwas lizergowy (LSA) czy salwinoryna A. Ze względu na swoje
działanie wykorzystywane są w różnego rodzaju rytuałach magicznoreligijnych, jak również do produkcji bardzo niebezpiecznych „dopalaczy”.
Silne działanie psychoaktywne substancji zawartych w wymienionych wyżej
roślinach jest przyczyną, dla której zostały one zaliczone do grupy I-N
środków odurzających, a ich uprawianie oraz importowanie jest (zgodnie
z ustawą

o

przeciwdziałaniu

narkomanii)

Rzeczypospolitej Polskiej.
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Exotic plants as a source of psychoactive substances
Among substances which are showing an influence on central nervous
system, besides synthetic compounds, we can also distinguished molecules
which have a natural origin. Psychoactive substances are naturally located in
exotic plants such as: Catha edulis, Peganum harmala, Argyreia nervosa, Salvia
divinorum, Psychotria viridis or Banisteriopsis caapi. These plants are grown
commonly in places characterized by a warm climate, where are abused by
native nations. In Europe, they are usually used illegally for the recreational
purposes. The psychoactive compounds like cathinone, lizergic acid,
salvinorin A or dimethyltryptamine, which are found in above plants have
a stimulatory, hallucinogenic or sometimes even intoxicating effect. In view
of this activities, the substances are abused in different kinds of magic or
religious rituals as well as to the production of so-called and very dangerous
“designer drugs”. The powerful psychoactive effects of substances occurring
in mentioned above plants are the reason why they were classified to I-N
group of intoxicating drugs. Therefore, their cultivation and importing are
forbidden on the territory of Poland (in accordance with the law on
counteracting drug addiction).
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Rośliny lecznicze w Iraku
Ali Hulail Noaema, ali.algayashe@gmail.com, Department of Plant Production
Technology and Commodity Science, University of Life Sciences in Lublin,
Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Barbara Sawicka, barbara.sawicka@up.lublin.pl, Department of Plant Production
Technology and Commodity Science, University of Life Sciences in Lublin,
Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, akieltyka@poczta.onet.pl, Department of Plant
Production Technology and Commodity Science, University of Life Sciences in Lublin,
Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bernadetta Bienia, Katedra Produkcji Roślinnej i Bezpieczeństwa Żywności,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Ziołolecznictwo jest praktyką medycyny tradycyjnej lub ludowej, opartej
na wykorzystaniu nasion, korzeni, jagód, kory, liści, pąków kwiatowych,
kwiatów i ekstraktów roślinnych do celów leczniczych. Gliniane tablice
cywilizacji sumeryjskiej i babilońskiej wykazały, że stosowanie roślin
leczniczych w Iraku miało miejsce tysiące lat temu i używano wielu różnych
metod terapii roślinami leczniczymi. Dlatego terapia ziołowa jest jedną ze
starych rzeczy znanych w irackim społeczeństwie i jest źródłem leczenia
wielu chorób, a wiele osób wierzy w ich skuteczność terapii w medycynie.
Badanie to podkreśla niektóre z roślin leczniczych szeroko stosowanych
w Iraku (nazwa lokalna, nazwa naukowa, opis rośliny, itp.).
Praca ta jest teoretyczna, przeglądowa i zależy od badań najważniejszych
roślin leczniczych stosowanych w Iraku w celu leczenia. Dowiedziono,
między innymi, iż ponad dziesięć roślin leczniczych używanych w Iraku,
należących do różnych rodzin botanicznych, zostało wykorzystanych do
leczenia różnych chorób w tradycyjnej medycynie. Omawiane gatunki roślin
leczniczych zostały zidentyfikowane i przedstawione w tabeli z podaniem
nazw potocznych, przydatnymi częściami użytkowymi, produkowanymi
preparatami, ekstraktami, dawkowaniem i medycznymi zastosowaniami.
Wiele

rodzajów

roślin

zarejestrowanych

w

Iraku

jest

stosowanych

w medycynie tradycyjnej, ale nadal brakuje naukowych dowodów na to,
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że roślina jest lecznicza. Większość rodzimych roślin nadal musi być badana,
co może dać wiele interesujących danych do dalszych badań.

Medicinal plants in Iraq
Herbal medicine is a practice of traditional or folk medicine based on the use
of seeds, roots, berries, bark, leaves, plant extracts and flowers for medicinal
purposes. The clay tablets of the Sumerian and Babylonian civilizations
demonstrated the use of medicinal plants in Iraq goes back thousands of
years and used many different methods of treatment for medicinal plants.
Therefore, herbal therapy is one of the old things known in Iraqi society and
is a source of healing for many diseases and many people trust in their
effectiveness in treatment and healing. This study highlights some of the
medicinal plants widely used in Iraq (local name, scientific name, description
of the plant, ect.).
This work is theoretical research depends on study the most important
medicinal plants used in Iraq for the purpose of treatment. The investigation
revealed more than ten medicinal plants used in Iraq belonging to different
families were used to treat various diseases in traditional medicine. The
plants reported have been identified and presented in a table with the
vernacular names, useful parts, dosage preparations and medicinal uses.
Many types of plants registered in Iraq are used in traditional medicine but
lack the therapeutic plant evidence. Most indigenous plants still have to be
studied which may produce many exciting data for further investigation.
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Sulforafen, izotiocyjanian naturalnie występujący
w rzodkwi, powodował zahamowanie cyklu
komórkowego oraz indukcję apoptozy
w komórkach raka piersi, prostaty i wątroby
Magdalena Bunikowska, magdalena.bunikowska@gmail.com, Katedra Biologii
i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Anna Herman-Antosiewicz, anna.herman-antosiewicz@biol.ug.edu.pl, Katedra
Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Anna Pawlik, anna.pawlik@biol.ug.edu.pl, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Nadrzędnym
potencjału

celem

badań

sulforafenu

wobec

było

oszacowanie

komórek

antynowotworowego

nowotworowych

o

różnym

pochodzeniu (T47D, HepG2, PC-3). Sulforafen należy do izotiocyjanianów.
W dużej

ilości

związek

ten

występuje

w

rzodkwi.

Wykazano,

że

izotiocyjaniany hamują wzrost masy guza w doświadczeniach in vitro oraz in
vivo. Jednakże molekularny mechanizm antynowotworowego działania
sulforafenu pozostaje wciąż słabo poznany. W celu zbadania wpływu
sulforafenu na komórki nowotworowe wykorzystano: test MTT, technikę
western blotting, cytometrię przepływową oraz mikroskopię fluorescencyjną.
Uzyskane wyniki wykazały, że sulforafen użyty w niskich stężeniach (1-20
μM), powodował obniżenie żywotności analizowanych komórek. Ponadto,
związek ten powodował inhibicję cyklu komórkowego w fazie G1 lub G2/M.
Jednym z głównych problemów związanych z terapiami antynowotworowymi
jest fakt obniżonej wrażliwości komórek nowotworowych na czynniki
apoptotyczne. Jednakże w przypadku komórek eksponowanych na działanie
sulforafenu wykryto degradację polimerazy PARP (marker aktywacji kaspaz
oraz

apoptozy)

oraz

odnotowano

tworzenie

ciałek

apoptotycznych.

W związku z powyższym sulforafen może być rozważany jako potencjalny
czynnik terapeutyczny, którego mechanizm działania oparty jest na indukcji
apoptozy w komórkach nowotworowych.
Badania

zostały

wykonane

w ramach

projektu

naukowego

numer

2014/13/N/NZ3/00576, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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Sulforaphene, an isothiocyanate naturally occurring
in radish, induced cell cycle arrest and apoptosis
in breast, prostate and liver cancer cell lines
The main purpose of this study was to investigate the anticancer potential of
sulforaphene against cancer cells of different origin (T47D, HepG2, PC-3).
Sulforaphene belongs to the isothiocyanates and is highly enriched in radish.
It has been shown that isothiocyanates inhibited tumor growth in vitro and
in vivo. However, the molecular mechanism of anticancer action of
sulforaphene

remain

poorly

understood.

To

evaluate the

effect

of

sulforaphene on cancer cells the MTT assays, western, flow cytometry and
fluorescence microscopy techniques were used. The results showed that
sulforaphene, used in low concentrations (1-20 μM), decreased viability of all
analyzed cancer cell lines. Moreover, this compound inhibited the cell cycle
in G1 or G2/M phase. One of the main reasons for the difficulties associated
with cancer treatment is fact that tumor cells are less sensitive to apoptotic
stimuli. However, in cancer cells exposed to sulforaphene cleavage of
polymerase PARP was detected (marker of caspases activation and
apoptosis). In addition, apoptotic bodies formation was also observed under
fluorescence microscopy. Therefore, sulforaphene might be considered as
a potent therapeutic agent as its mechanism of action is based on apoptosis
induction in cancer cells.
This study was financially supported by the National Science Centre
(Poland), project no. 2014/13/N/NZ3/00576.
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Właściwości biologiczne ekstraktu z fioletowych
ziemniaków odmiany Blue Congo
Patryk Kuryś, p.kurys@interia.pl, Katedra Fizyki i Biofizyki, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu
Paulina Strugała, paulina.strugala@upwr.edu.pl, Katedra Fizyki i Biofizyki,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Aleksandra Włoch, aleksandra.wloch@upwr.edu.pl, Katedra Fizyki i Biofizyki,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Janina Gabrielska, janina.gabrielska@upwr.edu.pl, Katedra Fizyki i Biofizyki,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fioletowe ziemniaki to stosunkowo mało znane w Europie odmiany
ziemniaka charakteryzujące się obecnością antocyjanów bogatych w formy
acylowane. Nastąpił więc wzrost zainteresowania kolorowymi ziemniakami,
jako surowcem dla otrzymywania stabilnych antocyjanów o udowodnionych
już szeregu właściwościach leczniczych.
Celem

badań

było

określenie

aktywności

biologicznej

ekstraktu

z fioletowych ziemniaków odmiany Blue Congo. Wyznaczono jego aktywność
przeciwutleniającą w działaniu na błony liposomów fosfatydylocholinowych,
w których stres oksydacyjny indukowano promieniowaniem UVB oraz
aktywność przeciwrodnikową w stosunku do wolnego rodnika DPPH•.
Dodatkowo metodą fluorymetryczną na podstawie zdolności wygaszania
naturalnej fluorescencji albuminy przez komponenty ekstraktu określono
stałe wiązania ekstraktu z głównym białkiem krwi - albuminą ludzką.
Wyniki badań wskazały skuteczną inhibicję utleniania promieniowaniem
UVB liposomów w obecności ekstraktu z wartością parametru IC50=12,0
μg/mL oraz zdolność tego ekstraktu do dezaktywacji wolnego rodnika DPPH•
(EC50=13,8 μg/mL). Zarejestrowana stężeniowo zależna relacja gaszenia
fluorescencji

albuminy

przez

komponenty

ekstraktu

pozwoliła

na

udowodnienie wiązania się z albuminą i określenie mechanizmu tego
procesu.
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Rezultaty tych wstępnych badań sugerują możliwości aplikacyjne
ekstraktu na przykład w farmacji jako suplementu o właściwościach
przeciwutleniających, a także jako składnika kremów pełniącego funkcje
filtru promieniowania UV.
Badania te są finansowane z Narodowego Centrum Nauki projekt nr.
2017/25/N/NZ9/02915.

Biological properties
of the Blue Congo variety purple potato extract
Purple potato is relatively less known variety in Europe, whose characteristic
feature is the presence of anthocynins rich in acyl forms. Therefore, the
interest in colour potatoes is on the increase as a raw material for obtaining
stable anthocyanins of proven therapeutic properties.
The aim of the study was determination of the biological activity of an
extract from purple potatoes of Blue Congo variety. The extract’s antioxidant
capacity was determined from its action on membranes of phosphatidylcholine liposomes, when the oxidative stress was induced with UBV
radiation. Its antiradical capacity was assayed with respect to DPPH• radical.
In addition, the fluorimetric method was used to determine the extract’s
binding constants with human albumin, on the basis of the ability for
quenching the natural fluorescence of the main protein of human blood.
The results showed an effective inhibition of liposome oxidation wi th UBV in
the presence of the extract having the parameter IC50=12,0 μg/mL and the
DPPH• radical deactivation EC50=13,8 μg/mL. The concentration dependent
relation of albumin fluorescence quenching by components of extract
enabled us to confirm the binding with albumin and specify the mechanism
of the process.
Results of these preliminary investigations suggest applicative possibilities
of the extract, e.g. in pharmacy as a supplement with antioxidative
properties, and also as component of UV protective creams.
Study supported by
2017/25/N/NZ9/02915.

the

National
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Centre

of

Science,

project

no.
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Wpływ selenu na status oksydacyjny bazylii właściwej
i melisy lekarskiej w warunkach porażenia
przez wciornastki (Thysanoptera)
Barbara Hawrylak-Nowak, barbara.nowak@up.lublin.pl, Katedra Fizjologii Roślin,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl
Weronika Woch, weronika.woch@up.lublin.pl, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
www.up.lublin.pl
Katarzyna Rubinowska, katarzyna.rubinowska@up.lublin.pl, Katedra Fizjologii
Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl
Selen (Se) należy do grupy pierwiastków pożądanych dla roślin. Ostatnie
badania potwierdziły jego korzystny wpływ na rośliny, zwłaszcza
w warunkach stresu. Pozytywna rola Se związana jest m. in. z aktywacją
mechanizmów antyoksydacyjnych. Jednak informacje w tym zakresie są nadal
niewystarczające, a wpływ różnych form chemicznych Se na składowe układu
antyoksydacyjnego roślin zielarskich zaatakowanych przez roślinożerne
owady nie był dotychczas badany. Wciornastki (Thysanoptera) to małe,
głównie roślinożerne owady o kłująco-ssącym aparacie gębowym. Występują
na wielu gatunkach ziół żywiąc się ich sokiem komórkowym. Powstałe
w wyniku żerowania uszkodzenia mogą hamować prawidłowy wzrost roślin
prowadząc do redukcji plonowania.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu Se w formie seleninu (Se+4) lub
selenianu (Se+6) zastosowanego w formie oprysku (50 mg Se L-1) na status
oksydacyjny bazylii właściwej i melisy lekarskiej w warunkach porażenia
przez wciornastki. Uzyskane wyniki wskazują, że w zaatakowanych przez
wciornastki roślinach pod wpływem Se (szczególnie w formie seleninu)
następował wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych (katalazy,
peroksydazy gwajakolowej i peroksydazy askorbinianowej). W tych
warunkach odnotowano także podwyższenie poziomu kwasu rozmarynowego,
jednak tylko po zastosowaniu seleninu. Wskazuje to, że warunkach stresu
biotycznego Se może indukować odpowiedź antyoksydacyjną roślin
zielarskich, a selenin jest bardziej efektywny tym zakresie niż selenian.
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Effect of selenium on the oxidant status of the sweet
basil and lemon balm affected by thrips (Thysanoptera)
Selenium (Se) belongs to the group of beneficial elements for plants. Recent
studies have confirmed its positive effects on plants, especially under stress
conditions. The beneficial role of Se is related, e.g., to the activation of
antioxidant mechanisms. However, information in this regard is still
insufficient, and the influence of different chemical forms of Se on the
components of the antioxidant machinery of herbal plants attacked by
herbivorous insects has not been studied.
Thrips (Thysanoptera) are small, mainly herbivorous insects with a piercingsucking mouthpiece. They occur on many species of herbs, feeding with th eir
cellular juice. The damage caused as a result of feeding may inhibit normal
plant growth, leading to yield reduction.
The aim of this study was to assess the effect of Se in the form of selenite
(Se+4) or selenate (Se +6) applied as a foliar spray (50 mg Se L-1) on the
oxidative status of sweet basil and lemon balm under conditions of thrips
attack. The obtained results indicate that in the thrips-affected plants under
influence of Se (especially in the form of selenite), the activity of antioxidant
enzymes (catalase, guaiacol peroxidase and ascorbate peroxidase) increased.
In these conditions, an increase in the level of rosmarinic acid was also
noted, but only after the use of selenite. This indicates that under conditions
of biotic stress the Se can induce an antioxidative response of herbal plants,
and selenite is more effective than selenate.
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Wpływ ekstraktów roślinnych
na szczepy patogenne występujące u drobiu
Jarosław Wilczyński, wilczynski@lab-vet.com.pl, Lab-Vet Sp. z o.o., www.lab-vet.com.pl
Rafał Banasiuk, banasiuk@herbiopharm.pl, HerBioPharm sp. z o.o., herbiopharm.pl,
Milena Chraniuk, milena.chraniuk@herbiopharm.pl, HerBioPharm sp. z o.o.,
herbiopharm.pl
Roślinne metabolity wtórne znalazły szerokie zastosowanie w medycynie
oraz przemyśle a ich pozyskanie może zostać zwiększone za pomocą hodowli
roślin in vitro. Wprowadzenie odpowiednich warunków wzrostu roślin
sprzyja zwiększonej syntezie związków biologicznie czynnych, które mogą
zostać

wyekstrahowane

biologicznej.

W

oraz

niniejszej

przebadane

pracy

pod

sprawdzono

względem

aktywności

aktywność

biologiczną

ekstraktów z roślin z rodziny Droseraceae hodowanych w warunkach in vitro.
Prace

badawcze

przeprowadzono

na

szczepach

drobnoustrojów

patogennych wyizolowanych z kurcząt wykazujących objawy chorobowe
różnych narządów. Gatunek wyizolowanych szczepów potwierdzono techniką
MALDI-TOF

MS.

Następnie

pozyskane

drobnoustroje

inkubowano

z seryjnymi rozcieńczeniami ekstraktów by wyznaczyć minimalną dawkę
hamującą wzrost bakterii (MIC).
Ekstrakty roślinne są bezpieczną alternatywą dla wspierania wzrostu
kurcząt bez udziału antybiotyków. Przebadane ekstrakty roślinne mogą
znaleźć

zastosowanie

jako

dodatek

do

pasz

minimalizujący

rozwój

niebezpiecznych szczepów i sprzyjający prawidłowemu rozwojowi kurcząt.
Badania finansowane z funduszy projektu realizowanego w ramach
działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
Programu

Operacyjnego

Inteligentny

Rozwój

przedsiębiorstwa”

2014-2020,

współfinan-

sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
POIR.01.01.01-00-00739/16.
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Influence of plant extracts
on pathogenic bacterial strains isolated from poultry
Plant secondary metabolites are used in medicine and industry and their
large amounts can be received from plant in vitro cultures. Appropriate
enhancers promote biosynthesis of biologically active compounds. Extracted
secondary metabolites can be examined in numerous biological activity tests.
The aim of this work was to test biological activity of extracts from
Droseraceae plants cultivated in vitro.
Experiments were conducted on pathogenic bacterial strains isolated form
poultry with various organs disease symptoms. Species of isolated strains
were confirmed with MALDI-TOF MS. In next step, bacterial strains were
incubated with extract serial dilutions to determine Minimal Inhibitory
Concentration (MIC).
Plant extracts are safe alternative for antibiotics used in poultry farming.
Extracts tested in this study can be considered as feed additive, which
minimises pathogenic strains growth and promote production in poultry
industry.
Research financed from project funds implemented under measure 1.1 „R&D
projects of enterprises”, sub-measure 1.1.1 „Industrial research and
development carried out by enterprises” of the Intelligent Development
Operational Program 2014-2020, co-financed by the European Regional
Development Fund POIR.01.01.01-00-00739/16.
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Wpływ L-kananwaniny na rośliny
Agnieszka Wal,
agawal07@gmail.com; Katedra Fizjologii Roślin, Wydział
Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olga Andrzejczak, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katarzyna Ciąćka, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Paweł Staszek, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Renata Bogatek, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszka Gniazdowsk, Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Związki

allelopatyczne

chronią

rośliny

między

innymi

przed

roślinożernymi owadami, które uszkadzają nasiona uniemożliwiając ich
kiełkowanie, a tym samym dalszy wzrost i rozwój siewek. L-kanawanina
(Kan), będąca niebiałkowym aminokwasem (NPAA) jest allelozwiązkiem
wytwarzanym przez rośliny z rodziny Fabaceae. Kan gromadzona jest głównie
w nasionach, gdzie może stanowić do 13% suchej masy. Jako strukturalny
analog argininy u zwierząt działa jako inhibitor indukowalnej syntazy tlenku
azotu. Może zastępować argininę w strukturze peptydów, co prowadzi do
powstawania nieprawidłowych białek. U roślin, nawet w niskich (μM)
stężeniach hamuje wzrost elongacyjny korzeni. Mechanizm toksyczności Kan
nie jest do końca poznany. Określono wpływ Kan na wzrost i rozwój siewek
pomidora i ryżu. Biorąc pod uwagę wpływ Kan na metabolizm reaktywnych
form tlenu (ROS) i azotu (RNS), zakłada się, że wtórny mechanizm działania
tego NPAA może być związany z modyfikacją funkcjonowania komórkowego
systemu antyoksydacyjnego w tym szczególnie związanego z metabolizmem
glutationu.
Badania finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki:
OPUS 2014/13/B/NZ9/02074
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The influence of L-kananwaniny on plants
Allelopathic compounds protect plants from herbivores, which can damage
the seeds, suppressing germination. L-Canavanine (CAN), is a toxic, nonprotein amino acid (NPAA), produced by legumes. In seeds of jack bean
(Canavalia ensiformis L.) CAN content reaches 13% of the dry weight. CAN as
a structural analog of arginine in animal cells acts as an inhibitor of
inducible nitric oxide synthase, or may be included into peptides leading to
formation of aberrant proteins. In plants, even in low (μM) concentration
CAN inhibits elongation growth of roots. The mode of action of this NPAA is
still not fully understood. CAN impact on the growth and development of
tomato and rice seedlings was described. Considering its effect on the
metabolism of reactive oxygen (ROS) and nitrogen (RNS) species, CAN
indirect mode of action refers to modification in antioxidant cellular system
based on glutathione.
Research was funded by the project of the National Science Cente r: OPUS
2014/13/B/NZ9/02074
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Wpływ suszenia na zmiany w metabolomie
kiełkujących nasion kozieradki
Monika
Ciak,
monika.ciak@uwm.edu.pl,
Katedra
Fizjologii,
Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, uwm.edu.pl/katedrafbr/
Joanna Szablińska, joanna.szablinska@uwm.edu.pl, Katedra Fizjologii, Genetyki
i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, uwm.edu.pl/katedrafbr/
Lesław B. Lahuta, lahuta@uwm.edu.pl, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii
Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, http://uwm.edu.pl/katedrafbr/
Kozieradka

pospolita

(Trigonella

foenum-graecum

L.)

jest

jedną

z najstarszych roślin leczniczych, której nasiona i liście są wykorzystywane
jako leki oraz przyprawy i dodatki do żywności funkcjonalnej. Wpływ
suszenia

na

metabolity

polarne,

w

tym

prozdrowotne

cyklitole,

w kiełkujących nasionach i siewkach kozieradki nie został dotychczas
poznany. Metodą GC-MS określono zmiany w profilu metabolicznym
kiełkujących nasion, jak też wpływ wysuszenia siewek (22°C, 28-30% RH) na
ich profil metaboliczny. Zidentyfikowano 53 metabolity, w tym: cukrowce
rozpuszczalne (23), aminokwasy (19), kwasy organiczne (9) oraz kwas
ortofosforowy i glicerol. Podczas kiełkowania nasion dominującą frakcją były
cukrowce rozpuszczalne, głównie fruktoza, glukoza i sacharoza. Sukcesywnie
wzrastała zawartość aminokwasów. Suszenie kiełkujących nasion i siewek
spowodowało istotny wzrost całkowitej zawartości metabolitów polarnych
(niezależnie od czasu kiełkowania). Wynikał on z akumulacji sacharozy
i niektórych aminokwasów (m.in. asparaginy i proliny). Suszenie istotnie
obniżało zawartość kwasów organicznych. Istotnym osiągnięciem badań jest
wykazanie, że suszenie nie powodowało istotnego spadku zawartości
prozdrowotnych cyklitoli (myo-inozytolu i D-pinitolu).
Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Biostrateg II (nr Umowy BIOSTRATEG2/298205/
9/NCBR/2016).
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Effect of drying on the changes in the metabolome
of germinated fenugreek seeds
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) is one of the oldest medicinal
plants, whose seeds and leaves, are used as medicines, spices and additives
for functional foods. The effect of drying on polar metabolites, including
pro-health cyclitols, in germinating seeds and seedlings of fenugreek has not
yet been recognized. The changes in the metabolic profile of germinating
seeds as well as the effect of drying of seedlings (22°C, 28-30% RH) on their
metabolic profile were analyzed by GC-MS method. There were 53 identified
metabolites, including carbohydrates (23), amino acids (19), organic acids
(9), orthophosphoric acid and glycerol. During the seeds germinatio n, the
dominant fraction was soluble sugars, mainly fructose, glucose and sucrose.
The content of amino acids increased gradually. Drying of germinating seeds
and seedlings resulted in a significant increase in the total content of polar
metabolites (regardless of germination time). It was a result of the
accumulation of sucrose and some amino acids (mainly asparagine and
proline). Drying reduced the content of organic acids significantly. An
important achievement of the study is the demonstration that dryi ng did not
cause a significant decrease in the content of pro-health cyclitols (myoinositol and D-pinitol).
This

work

was

supported

by

the

grant

BIOSTRATEG2

(No

2/298205/9/NCBR/2016) awarded by the National Center for Research and
Development.
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Wpływ warunków hodowlanych na wzrost i produkcję
metabolitów wtórnych przez rośliny z gatunków Drosera
Kinga Siatkowska, kinga.siatkowska@herbiopharm.pl, HerBioPharm sp. z o.o.,
www.herbiopharm.pl
Milena Chraniuk, milena.chraniuk@herbiopharm.pl, HerBioPharm sp. z o.o.,
www.herbiopharm.pl
Rafał Banasiuk, banasiuk@herbiopharm.pl, HerBioPharm sp. z o.o., www.herbiopharm.pl
Gatunki Drosera są naturalnym źródłem substancji wykorzystywanych
farmakologicznie ze względu na

swoje

właściwości przeciwkaszlowe,

diuretyczne, antybakteryjne i antynowotworowe. Terapeutyczne właściwości
zawdzięczają

obecności

flawonoidów,

kwasów

fenolowych

i 1,4-naftochinonów. Rośliny hodowane są w kulturach in vitro metodą
mikrorozmnażania, dzięki czemu zapewnione są kontrolowane warunki
wzrostu roślin, czystość materiału oraz jego stabilność biochemiczna.
Nienaruszone zostają również naturalne siedliska roślin, objętych ochroną
gatunkową.
W firmie HerBioPharm przeprowadzono badania nad wpływem składu
pożywki hodowlanej na wzrost i produkcję metabolitów wtórnych przez dwa
gatunki roślin z rodziny Drosera. Przy planowaniu doświadczenia użyty
został

zmodyfikowany

model

Box-Behnken.

Pod

uwagę

wzięto

trzy

parametry podłoża, potencjalnie wpływające na produkcję przez rośliny
substancji aktywnych: skład mineralny, zawartość sacharozy i pH. Wyniki
wskazują,

że

dla

każdego

gatunku

rośliny

należy

indywidualnie

optymalizować warunki hodowlane.
Badania finansowane z funduszy projektu realizowanego w ramach
działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”
Programu

Operacyjnego

współfinansowanego

ze

Inteligentny

środków

Rozwój

Europejskiego

Regionalnego POIR.01.01.01-00-00739/16.
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The effect of medium composition on the growth
and production of secondary metabolites
by plants from the Drosera species
Drosera species are a natural source of substances used pharmacologically
due to the antitussive, diuretic, antibacterial and anticancer properties.
These therapeutic properties are caused by the presence of flavonoids,
phenolic acids and 1,4-naphthoquinones. Plants are cultivated in in vitro
cultures

by

micropropagation

technique,

which

ensures

controlled

conditions of plant growth, purity of the material and its biochemical
stability. Also, the natural habitats of the endargered plant spacies remain
intact.
At HerBioPharm, research was conducted on the effect of the composition of
the culture medium on the growth and production of secondary metabolites
by two species of plants from the Drosera family. When planning the
experiment, a modified Box-Behnken design was used. Three parameters of
the medium, potentially affecting the production of active substances by the
plants, were taken into account: mineral composition, sucrose content and
pH. The results indicate, that for each plant species, the medium
composition should be individually optimized.
Research financed from project funds implemented under measure 1.1 „R&D
projects of enterprises”, sub-measure 1.1.1 „Industrial research and
development carried out by enterprises” of the Intelligent Development
Operational Program 2014-2020, co-financed by the European Regional
Development Fund POIR.01.01.01-00-00739/16.
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Wpływ wybranych olejków eterycznych
na formy przetrwalnikowe bakterii
Irena Kaszkowiak, irena.kaszkowiak@wp.pl, Katedra Chemii, Biologii
i Biotechnologii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika
Białostocka, www.wb.pb.edu.pl,
Karolina Piątek, piatek.k95@gmail.com
Zdolność do wykształcania struktur przetrwalnikowych posiada niewielka
grupa bakterii. Są to struktury o wysokiej oporności na czynniki fizyczne
i chemiczne, będące w związku z tym częstym źródłem zanieczyszczenia
produktów

spożywczych

oraz

czynnikiem

powodującym

zakażenia

w środowisku szpitalnym. Stosowanie powszechnych technik sterylizacji nie
sprawdza się w niektórych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł
spożywczy, ze względu na wpływanie na ostateczną postać produktu. Z tego
względu uwagę skupiono na naturalnych środkach bakteriobójczych, takich
jak olejki eteryczne, wieloskładnikowe mieszaniny terpenów oraz innych
związków chemicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu
wybranych

olejków

wytwarzających
eterycznych
z drzewa

eterycznych

przetrwalniki.

producenta

na

Do

badań

Avicenna-Oil ®:

herbacianego,

rozwój

wykorzystano

olejek

eukaliptusowy,

bakterii

glebowych
11

olejków

cedrowy, cynamonowy,

geraniowy,

grejpfrutowy,

goździkowy, miętowy, rozmarynowy, świerkowy oraz olejek tymiankowy.
Skuteczność

antybakteryjną

oceniono

na

podstawie

stopnia

redukcji

liczebności kolonii bakteryjnych wyrosłych na szalkach z podłożem.
Najskuteczniejszym antyseptykiem w niniejszej pracy okazały się olejki:
cedrowy, cynamonowy, geraniowy, goździkowy oraz tymiankowy. Niewiele
mniejszą skutecznością odznaczyły się olejki: z drzewa herbacianego,
miętowy i świerkowy. Olejki te mogą sprawdzić się jako alternatywa środków
powszechnie stosowanych do zwalczania bakterii.
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Effect of selected essential oils on the development
of bacterial dormant forms
The ability of forming dormant structures has a minor group of bacteria. The
dormant structures have a different morphological and biochemical
construction. They are characteriistic of by high resistance to physical and
chemical agents making dormant structures the common source of food
contamination and infections in medical environments. The use of common
sterilization techniques does not work in some industries, such as the food
and pharmaceutical industries, due to the influence on the final form of the
product. For this reason, attention was focused on natural microbicides, such
as essential oils, multi-component mixtures of terpenes and other chemical
compounds.
The aim of this study was to investigate the influence of selected essential
oils on the development of sporulating bacteria isolated from the soil. This
project reviews the properties of 11 essential oils of the Avicenna -Oil®:
cedar oil, cinnamon oil, tea tree oil, eucalyptus oil, geranium oil, grapefruit
oil, clove oil, peppermint oil, rosemary oil, spruce oil and thyme oil. The
antimicrobial effectiveness was assessed on the basis of the percentage
reduction in the number of bacterial colonies grown on the agar medium.
The most effective antiseptics in this study proved to be the essential oils of:
cedar, cinnamon, geranium, clove and thyme. The oils of tea tree,
peppermint and spruce were much less effective. These oils can prove
themselves as an alternative to commonly used sporicidal agents.
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Wpływ związków polifenolowych
zawartych w ekstraktach z ziół
na hamowanie efektów działania stresu oksydacyjnego
Agnieszka Czyżowska, czyzowskaa@gmail.com, Zakład Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
www.up.krakow.pl
Edyta Poremba, edap@onet.pl, Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Instytut
Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, www.up.krakow.pl
Ukierunkowanie
pozyskiwane

z

na

roślin

metody
jest

wykorzystujące

obecnie

coraz

naturalne

substancje

powszechniej

stosowane

w medycynie do wspomagania leczenia farmaceutykami syntetycznymi.
Wykazanie, iż przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych jest stres oksydacyjny,
a w szczególności reaktywne formy tlenu (RFT) generowane w nadmiarze
w warunkach

stresów

środowiskowych,

skłania

do

poszukiwania

specyficznych, naturalnie występujących antyoksydantów. Jedną z grup
substancji intensywnie badanych obecnie pod względem prozdrowotnych
własności stanowią polifenole. Podjęte w prezentowanej pracy eksperyme nty
skoncentrowano na wykazaniu różnic we własnościach antyoksydacyjnych
i zawartości polifenoli występujących w ziołach powszechnie stosowanych
w przemyśle spożywczym. Sumaryczną ilość fenoli oznaczono techniką
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), natomiast intensywność
antyoksydacyjną – wyznaczając zmiany potencjału oksydacyjnego i stopień
redukcji rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl). Stwierdzono, że
spośród 15 przebadanych roślin najefektywniej działały napary z herbat
(szczególnie herbaty zielonej), czystka i yerba mate, a także ekstrakty
cynamonu, goździka, bazylii oraz gałki muszkatołowej. Wykazano korelację
pomiędzy

zawartością

polifenoli,

a

badanych ekstraktów roślinnych.
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The influence of polyphenol compounds contained
in herbal extracts on the inhibition
of the oxidative stress reactions
Focusing on methods which use the natural substances obtained from plants
is nowadays commonly practiced in medicine to support the synthetic
pharmaceuticals’ treatment. A demonstration that the oxidative stress, and
particularly the reactive oxygen species (ROS) (excessively generated in
conditions of environmental stresses), is the main factor responsible for
many civilisation diseases, lead to search for naturally existing antioxidants. The group of substances, intensively studied in terms of the
health-promoting properties, is the group of poliphenols. The aim of
presented experiments was to study the differences in the anti-oxidative
properties of herbs commonly used in food industry and checking if this
effect is correlated with the level of polyphenols. Quantitative and
qualitative analysis of phenols were detected by HPLC (high-performance
liquid

chromatography)

whereas

the

anti-oxidative

properties

–

by

determination of changes in the oxidative potential and calculation of the
extent of reduced form of 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). From
among 15 examined plants, the most evident antioxidative properties,
connected with a significant lowering of the amount of ROS, were indicated
for teas (particularly the green tea), rockrose and yerba mate but also for the
extracts of cinnamon, carnation, basil and nutmeg. The analysis of
polyphenols concentration, allowed to show the correlation between the
content of these substances and the anti-oxidative properties of examined
plants.
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Współczesne sposoby wykorzystania produktów
ubocznych w produkcji cukru białego
Emilia Miksa, emilia.miksaa@gmail.om, Studenckie Koło Naukowe Chemików
Kollaps, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
www.binoz.p.lodz.pl
Wysoką wartość technologiczną buraków cukrowych, a dokładniej mówiąc
ich korzeni, zauważono już w XVIII w. To zainicjowało opracowanie metody
przemysłowej produkcji cukru z buraka i jego rafinacji. Pozyskiwany cukier
wykorzystywany

jest

w

przemyśle

spożywczym,

farmaceutycznym

i paliwowym. Jednak produkcja cukru zaliczona jest do odpadotwórczej
i obecnie nie są znane sposoby jego pozyskiwania mogące zminimalizować
generowane odpady.
Głównym rodzajem powstających odpadów są wysłodki, osady z mycia
i czyszczenia buraków, a melas buraczany stanowi drogocenny produkt
uboczny.

Aktualnie

ponad

84%

produktów

odpadowych

przemysłu

cukrowniczego jest odzyskiwane w produkcji pasz dla zwierząt, drożdży,
kwasów organicznych, alkoholu oraz w przemyśle cukierniczym.
W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia naukowe dotyczące
wykorzystania produktów odpadowych branży cukrowniczej, podkreślając
tym samym, że ma ono istotne znaczenie dla przemysłu spożywczego
i rolnictwa. Warto również podkreślić, że są one próbą jak najszerszego ich
zagospodarowania dla dobra konsumentów i producentów rolnych.
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Modern techniques of using byproducts
in the production of white sugar
The high technological value of sugar beets, or more precisely their roots,
was noticed already in the 18th century. This initiated the development of an
industrial method for the production of beet sugar and its refining. The sugar
obtained is used in the food and pharmaceutical industry and fuel. However,
sugar production is considered as waste and currently there are no known
methods of obtaining it that can minimize the generated waste.
The main type of waste generated is pulp, sludge from washing and cleaning
beets, and beet molasses is a valuable by-product. Currently, over 84% of
waste products of the sugar industry are recovered in the production of
animal feed, yeast, organic acids, alcohol and confectionery.
The paper presents the latest scientific reports on the use of waste products
from the sugar industry, thus emphasizing that it is important for the food
industry and agriculture. It is also worth stressing that they are an attempt
to maximize their development for the benefit of consumers and agricultural
producers.
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Zastosowanie spektroskopii EPR i UV-Vis
do badania właściwości antyoksydacyjnych
wodnych ekstraktów z rumianku
Marcelin Jan Pietryja, Herbarium św. Franciszka, Klasztor Ojców Franciszkanów
w Panewnikach, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki
Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Barbara Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Rumianek

jest

stosowany

wewnętrznie

w

schorzeniach

układu

pokarmowego (wzdęcia, ból brzucha) oraz schorzeniach układu oddechowego
(infekcje). Ekstrakty wodne rumianku można stosować zewnętrznie do
płukania jamy ustnej (działanie odkażające i przeciw zapalne) oraz w postaci
okładów na rany.
W pracy zbadano właściwości antyoksydacyjne ekstraktów wodnych
z rumianku przygotowanych zgodnie z zaleceniami Ojców Franciszkanów
w Panewnikach.
W badaniach zastosowano modelowy rodnik DPPH który poddano
działaniu wodnych ekstraktów badanego rumianku. Do pomiarów użyto
spektroskopu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) na pasmo
X (9.3 GHz) firmy RADIOPAN (Poznań) oraz spektrofotometru UV-Vis
GENESIS 10S Firmy Thermo Scientific (USA).
Widma EPR i UV-Vis DPPH oddziałującego z badanymi próbkami zostały
zapisane w temperaturze pokojowej. W metodzie spektroskopii EPR
mierzono amplitudę linii przy moc mikrofalowej wynoszącej 70 mW. Do
rejestracji i analizy widm EPR zastosowano numeryczny system firmy
JAGMAR (Kraków). W metodzie spektrofotometrii UV-Vis badano zmianę
absorbancji przy długości fali wynoszącej 515 nm. Do rejestracji i analizy
widm UV-Vis zastosowano oprogramowanie VISIONlite Firmy Thermo
Scientific (USA).
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Otrzymane wyniki badanych wodnych ekstraktów różniły się kinetyką
oddziaływania z rodnikiem DPPH. Wykonane badania wykazały przydatność
spektroskopii EPR i UV-Vis do badania właściwości antyoksydacyjnych
wodnych ekstraktów rumianku.

Applications EPR and UV-Vis spectroscopy
to examination of antioxidant properties
of water extracts with camomile
Camomile is used internally in diseases of the digestive system (bloating,
stomach ache) and diseases of the respiratory system (infections). Camomile
water extracts can be used externally to rinse the mouth (antiseptic and anti inflammatory action) and in the form of wound compresses. The study
investigated the antioxidant properties of water extracts from chamomile
prepared in accordance with the recommendations of the Franciscan Fathers
in Panewniki.
The model DPPH radical was used in the studies and was treated with water
extracts of the examined camomile. For the studies used the electron
paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy of an X band (9.3 GHz) from
RADIOPAN (Poznań) and spectrophotometer UV-Vis GENESIS 10S from
Thermo Scientific (USA).
The EPR and UV-Vis DPPH spectra interacting with the test samples were
recorded at room temperature. In the EPR spectroscopy method, the
amplitude of the line was measured at a microwave power of 70 mW. The
numerical system of the JAGMAR company (Krakow) was used to record and
analyze the EPR spectra. The UV-Vis spectrophotometry method measures
the change in absorbance at a wavelength of 515 nm. The VISIONlite
software from Thermo Scientific (USA) was used to record and analyze
UV-Vis spectra. The obtained results of the tested water extracts differed in
the kinetics of interaction with the DPPH radical. Studies have shown the
usefulness of EPR and UV-Vis spectroscopy to study the antioxidant
properties of water camomile extracts.
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Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jako roślina lecznicza
Barbara Sawicka, barbara.sawicka@up.lublin.pl, Katedra Technologii Produkcji
Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Ali Hulail Noaema, ali.algayashe@gmail.com, Katedra Technologii Produkcji
Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Barbara
Krochmal-Marczak,
bkmarczak@gmail.com,
Zakład
Produkcji
i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, 38-400
Krosno
Ziemniak jest ważną pozycją w diecie człowieka i ma odczyn alkaliczny.
Jest bogaty w potas i inne minerały. Zawiera również witaminy, jak:
β-karoten, witaminy A, C, B1, B2, B6 i kwas foliowy, a także błonnik i białko.
Ziemniak jest zalecany w leczeniu wielu chorób, w tym: anemii, zapalenia
stawów, oparzeniach, podrażnieniach skóry, odwodnieniu; zapaleniu błony
śluzowej żołądka i wrzodach żołądka. Surowy sok jest używany w leczeniu
zapalenia żołądka, jelita grubego, wrzodów żołądka, zaś bulwy gotowane
mogą być stosowane, jako środek do leczenia zaparć, zapobiegania
hemoroidom i łagodzenia objawów menopauzy. Bulwy ziemniaka, jako źródło
potasu, pomagają obniżyć i ustabilizować ciśnienie krwi. Sok z surowych
bulw jest doskonałym lekarstwem na reumatyzm. Regularne spożywanie
surowego soku ziemniaczanego pomaga też w łagodzeniu bólu związanego
z artretyzmem, dną moczanową. Potas, siarka, fosfor i chlor w surowych
ziemniakach są przydatne w leczeniu niedoborów trądzikowych; a ich
enzymy i witamina C mogą odżywiać skórę, usuwać niezdrowe tkanki
i sprawiają, że wygląda się młodziej. Garbniki w bulwach mają działanie
osuszające i łagodzą biegunki. Surowe ziemniaki stosuje się również
zewnętrznie w oparzeniach i stanach zapalnych. Skórki ziemniaczane są
używane do leczenia obrzęku dziąseł i oparzeń. Kwas azelainowy z bulw
hamuje aktywność tyrozynazy zmniejszającej ciemnienie pigmentacyjne,
łagodzi też trądzik, pochłania wolne rodniki. Liście ziemniaka mają
właściwości przeciwskurczowe.
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Potato (Solanum tuberosum L.) as a medicinal plant
Potato is an important item in the human diet and has an alkaline reaction.
It is rich in potassium and other minerals. β-carotene, vitamins A, C, B1, B2,
B6 and folic acid as well as fiber and protein. It also contains vitamins such
as: Potato is recommended for the treatment of many diseases, including:
anemia, arthritis, burns, skin irritations, dehydration; inflammation of the
lining of the stomach and stomach ulcers. Raw juice is used to treat
inflammation of the stomach, large intestine, stomach ulcers, and boiled
tubers can be used as a means to treat constipation, prevent hemorrhoids
and relieve the symptoms of menopause. Potato tubers, as a source of
potassium, help to lower and stabilize blood pressure. The juice from raw
tubers is an excellent remedy for rheumatism. Regular consumption of raw
potato juice also helps relieve the pain associated with arthritis, gout.
Potassium, sulfur, phosphorus and chlorine in raw potatoes are useful in the
treatment of acne deficiencies; and their enzymes and vitamin C can nouris h
your skin, remove unhealthy tissues and make you look younger. Tannins in
tubers have a drying effect and relieve diarrhea. Raw potatoes are also used
externally in burns and inflammation. Potato skins are used to treat gingival
swelling and burns. Azelaic acid from tubers inhibits the activity of
tyrosinase reducing pigmentation darkening, also alleviates acne, absorbs
free radicals. Potato leaves have antispasmodic properties.
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Znaczenie lecznicze Solidago virgaurea L.
Zuzanna Łyszcz, zuzannna_lyszcz@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych
i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Ewa Osińska, ewa_osinska@sggw.pl,Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych,
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Wiesława Rosłon, wieslawa_roslon@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych
i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Solidago virgaurea to gatunek należący do rodziny astrowatych (Asteraceae
Dum.) występujący naturalnie w Polsce i jest powszechną rośliną leczniczą.
Roślina występuje w klimacie umiarkowanym na półkuli północnej.
Surowcem tego gatunku jest ziele, które zawiera związki flawonoidowe
(głównie rutynę-1,5% kwercytynę, izokwarcytynę, kemferol i astragilinę),
garbniki, kwasy wielofenolowe (kwas chlorogenowy – 0,5%, izochlorogenowy
i kamforowy), olejek eteryczny oraz saponiny. Wymienione związki
biologicznie aktywne wpływają na działanie moczopędne ziela nawłoci oraz
zapobiegają krwawieniom, przeciwdziałają łamliwości naczyń, pobudzają
wydzielanie żółci itp., poza tym surowiec ww. gatunku ma właściwości
prozdrowotne związane z przeciwutleniającym charakterem ww. związków
(zdolnością oksydacyjno – redukcyjną oraz kompleksowaniem jonów metali,
głównie żelaza i miedzi). Inaktywacja reaktywnych form tlenu stabilizuje
błony biologiczne co stanowi naturalny czynnik prewencji kancerogenezy
tj. zmniejsza się ryzyko wystąpienia nowotworu poprzez blokowanie
metabolizmu prokarcynogenów.
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Therapeutic significance of Solidago virgaurea L.
Solidago virgaurea is a species belonging to the Asteraceae (Dum.) family. It
occurs naturally in Poland and is a common medicinal plant. The plant
occurs in a temperate climate in the northern hemisphere. The raw material
of this species is herb, which contains flavonoid compounds (mainly rutin1.5%,

quercitin,

isocurcitin,

kaempferol

and

astragiline),

tannins,

poliphenolic acids (chlorogenic acid – 0.5%, isochlorogenic and camphor
acid), essential oil and saponins. These biologically active compounds of
goldenrod have a diuretic effect and prevent bleeding, counteract the
fragility of the vessels, stimulate the secretion of bile. Moreover, the raw
material has pro-health properties related to the antioxidant character of the
above compounds (oxidation-reduction capacity and complexation of metal
ions, mainly iron and copper). Inactivation of reactive oxygen species
stabilizes biological membranes, which is a natural factor in the prevention
of carcinogenesis, i.e. the risk of cancer is reduced by blocking the
metabolism of procarcinogens.

132

Indeks Autorów
Andrzejczak O. ....................... 115
Banasiuk R. ......................113, 119
Becker R.................................... 23
Bienia B. ................................. 105
Bogatek R. .............................. 115
Bogdańska A. ............................ 23
Bunikowska M. ....................... 107
Caputa J. ............................. 21, 65
Cholewińska E. ......................... 75
Chraniuk M. .....................113, 119
Chrustowska K.......................... 99
Chwil M. ............................. 13, 49
Ciak M. ..............................71, 117
Ciąćka K. ................................. 115
Ciechański K. ............................ 25
Cieciura-Olczyk M. ................... 93
Czyżowska A........................... 123
Ćwiek P. .............................. 45, 53
Dobros N................................... 29
Dołhańczuk-Śródka A. ....... 27, 35
Dziemidowicz P. ....................... 85
Fertlińska M.............................. 73
Gabrielska J............................. 109
Gajc-Wolska J. .......................... 83
Gawrońska-Grzywacz M. ........ 103
Gibuła E. ................................... 33
Ginalska G. ............................... 91
Gniazdowsk A. ........................ 115
Górski K. ................................... 87
Grabowski M. ............................ 19
Grdeń A. ............................. 45, 53
Hawrylak-Nowak B. ................ 111
Herbet M................................. 101

Herman-Antosiewicz A. .... 77, 107
Izdebska M. .............................101
Karasińska R............................103
Kasprzak K. ...............................37
Kaszkowiak I. ..........................121
Kazimierczak P..........................91
Kędzierska E. .............................33
Kędziora A.................................25
Kiełtyka-Dadasiewicz A. .........105
Kołodziejczyk-Czepas J. ...... 69, 79
Kostryco M. ...............................49
Kowalczyk T. .............................87
Kozachok S. ...............................79
Krakowiak M. ............................95
Krochmal-Marczak B...............129
Król P. .......................................81
Krysa M. ....................................57
Kulczyński M. ............................63
Kupcewicz B. .............................43
Kuryś P. ...................................109
Lahuta L. B. ....................... 71, 117
Leśniak K. ................................103
Łupina T. ...................................63
Łyszcz Z...................................131
Majda P. ....................................85
Makuch M. ................................59
Malik A. ............................... 45, 53
Marczuk P. ................................69
Miksa E. ...................................125
Nabrdalik M. ....................... 27, 35
Nawrot R. ..................................95
Nikiel A. .............................. 21, 65
Noaema A. H. .................. 105, 129
133

Nowak P. .................................. 79
Ognik K. ................................... 75
Oleszek W. ............................... 79
Oniszczuk A. ............................ 37
Orwat Z. ................................... 35
Osińska E.................................131
Owczarek A. ............................. 69
Pawełczak A. ............................ 83
Pawlik A. ........................... 77, 107
Pączkowski C............................ 23
Piątek K. ..................................121
Piątkowska-Chmiel I. ............... 97
Pierzchała K. ............................ 41
Pierzycki B................................ 97
Pietryja M. J. ............................127
Pietrzak E. ................................ 73
Pikuliński T. ............................. 55
Pilawa B....................... 21, 65, 127
Piotrowska A. ...................... 17, 39
Piotrowska E. ........................... 63
Połetek K. ................................. 61
Poremba E. ..............................123
Ptak G. ...................................... 31
Rajek K. .................................... 19
Ramos P. ..................... 21, 65, 127
Rosłon W. ................................131
Rubinowska K..........................111
Rymarz D.................................. 51
Ryś K. ....................................... 77
Sawicka B. ....................... 105, 129
Siatkowska K. ..........................119
Sitarek P. .................................. 87
Skała E...................................... 87

Staszek P. ................................ 115
Stępniowska A. ......................... 75
Stępniowski D. .......................... 75
Strugała P. .............................. 109
Syta E. ....................................... 91
Szablewski L.............................. 25
Szablińska J. ...................... 71, 117
Szakiel A. .................................. 23
Szewczyk A. .............................. 19
Szumełda I. ................97, 101, 103
Szutt (Pacia) A. ......................... 27
Szymańska R. ............................ 89
Świderska P. .............................. 83
Terlecka P. .......................... 59, 63
Tomaszewski M. ....................... 63
Trela A. ..................................... 89
Tybur M. ................................... 17
Tymoszuk A. ............................. 51
Wal A. ..................................... 115
Walkowiak A. ............................ 43
Widelska G. ............................... 37
Wilczyński J. ............................ 113
Winczewa K. ............................. 41
Włoch A. ................................. 109
Wnuk K. .................................... 43
Woch W. ................................. 111
Wodyk T. ................................... 75
Wojewoda A. ............................. 75
Wojtaszko A. ............................. 23
Woźniak K................................. 99
Wrześniewska-Wal I. ................ 47
Wszołek K. ................................ 39
Zięba A...................................... 33

134

